
20. april 2019
Bestyrelsesmøde

Skolebestyrelsen for Bøgebjergskolen
DATO: 25.04.2019
TID: 17:00 – 19:30
STED: Bøgebjergskolen, V. Åby

18DAGSORDEN EMNE/
UDDYBELSE FREMLÆGGER TID

• Godkendelse 
af dagsorden 
samt seneste 
referat

Dagsorden og 
referat godkendt

Knud
17:00

-
17:05

• Den gode 
historie

Der er god energi 
blandt børnene, 
der er i gang med 
projektet med 
højbedene.
Børnene, der har 
været på besøg på 
plejehjemmene, 
synes det har 
været en hyggelig 
dag. Børnene er 
stolte over at være 
en del af 
projektet.
Forårs-sfo’en er 
begyndt og børn 
og voksne er 
faldet godt til. 
Børn på tværs af 
klasserne og 
børnehaven er 
glade for at se 
hinanden i sfo’en.
Skolepatruljen har 
været på årets tur 
til Legoland. Det 
var en stor succes. 
I børnehaven der 
blevet kigget lidt 
på legemiljøerne, 
hvor der er skabt 
nye små 
legehjørner ift. 
tankerne i den nye 
styrkede læreplan.

17:05
-

17:15

3. Opfølgning / siden 
sidst
Punktet udgår
4. Nyt fra elevrådet
Elevrådet har talt om, 
hvordan børnene taler 
og opfører sig overfor 
hinanden.
De har ønsket nogle 
legeredskaber (ønsker 
som kunststofgræs, 
basketball net m.m.) – 
Der bliver kigget på 
om økonomien kan 
indfri ønskerne.
Elevrådet aftalte 
sidste år at afvikle en 
fodboldturnering – 
Det er på dagsorden 
til næste gang.
Elevrådet har talt om 
en filmaften mere og 
evalueret aftenen.

17:15
-

17:25

5. Information
17:25

-
18:55

5.1. Formanden
Mandag den 29.4 er 
der dialogmøde ….

Bestyrelses 
formændene mødes 
mandag den 13.5 på 
Tingagerskolen for at 
skabe sammenhold 
mellem bestyrelserne.

5.2. Børnehaverne
Til efteråret begynder 
projektet - Literacy, 
leg og læring – 
Projektet  arbejder på 
tværs af skole og 
børnehave og handler 
om sprog.
Personalet har 
planlagt en 
arbejdsdag for 
forældre og hygge 
dag for 
bedsteforældre. 
Temaet bliver 
klargøring og 
vedligeholdelse af 
vores legeplads.
Vi arbejder dagligt 
med den styrkede 
læreplan. Blandt 
andet ift. styrkelsen af 
børnenes legemiljøer. 
Den skal blandt andet 
også indeholde en 
beskrivelse af 
samarbejdet med 
lokalmiljøet. Vi har 
besøgt plejecentrene i 
Vester Åby og 
Korinth. Vi får besøg 
af dagplejerne til 
Åbenlåge-dag.
I børnehaven skal 
børnene til at have 
madpakke med. I den 
forbindelse ønskes 
der en beskrivelse og 
opfordringer til 
indholdet af 
madpakkerne. 
Bestyrelsens tages 
med på råd og næste 
gang kigges der på et 
oplæg fra 
børnehaven.

Henriette
17:15

-
17:30

5.3. Skolen
Foredrag i Espe – 
Ulla Dyrløv tirsdag 
30.4 er et samarbejde 
mellem nogle af 
landsbyordningerne. 
Der ser ud til at der er 
rigtig god tilslutning.
Der er i løbet af de 
sidste 2 måneder 
flyttet nogle børn fra 
skolen
Der kigges i 
øjeblikket på 
fagfordelingen i 
skolen. 
Finpudsningen er i 
gang og en udmelding 
kommer inden længe.

Jes
17:30

-
17:45

6. Nye/øvrige emner
Punktet udgår
7. Principper & 
værdier

17:45
-

19:15
7.1. Princip for krop 
og bevægelse
Godkendelse af 
omformuleret og 
samskrevet princip.
Rettet og godkendt af 
Bestyrelsen.

Knud

7.2. Princip for 
faglighed
Gennemgang og 
revidering af 
princippet.
Tidligere arbejde fra 
pædagogisk weekend 
(og efter) vedhæftet.
Rettet og godkendt af 
Bestyrelsen.
7.3. Princip for 
skole/hjem 
kommunikation
Gennemgang og 
revidering af 
princippet.
Forrige og nyeste 
vedtagne princip er 
vedhæftet.
Jes samler indholdet 
fra det gamle Princip 
for Skole/hjem 
kommunikation med 
de nye forslag og 
kommer med et 
udspil næste gang.
8. Hvad kunne gøres 
bedre i dag og hvad 
var det bedste?

19:15
-

19:25

9. Eventuelt + evt. 
punkter til næste 
møde

Runde
19:25

-
19:30
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Bestyrelsen.

Knud

7.2. Princip for 
faglighed
Gennemgang og 
revidering af 
princippet.
Tidligere arbejde fra 
pædagogisk weekend 
(og efter) vedhæftet.
Rettet og godkendt af 
Bestyrelsen.
7.3. Princip for 
skole/hjem 
kommunikation
Gennemgang og 
revidering af 
princippet.
Forrige og nyeste 
vedtagne princip er 
vedhæftet.
Jes samler indholdet 
fra det gamle Princip 
for Skole/hjem 
kommunikation med 
de nye forslag og 
kommer med et 
udspil næste gang.
8. Hvad kunne gøres 
bedre i dag og hvad 
var det bedste?

19:15
-

19:25

9. Eventuelt + evt. 
punkter til næste 
møde

Runde
19:25

-
19:30
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• Godkendelse 
af dagsorden 
samt seneste 
referat

Dagsorden og 
referat godkendt

Knud
17:00

-
17:05

• Den gode 
historie

Der er god energi 
blandt børnene, 
der er i gang med 
projektet med 
højbedene.
Børnene, der har 
været på besøg på 
plejehjemmene, 
synes det har 
været en hyggelig 
dag. Børnene er 
stolte over at være 
en del af 
projektet.
Forårs-sfo’en er 
begyndt og børn 
og voksne er 
faldet godt til. 
Børn på tværs af 
klasserne og 
børnehaven er 
glade for at se 
hinanden i sfo’en.
Skolepatruljen har 
været på årets tur 
til Legoland. Det 
var en stor succes. 
I børnehaven der 
blevet kigget lidt 
på legemiljøerne, 
hvor der er skabt 
nye små 
legehjørner ift. 
tankerne i den nye 
styrkede læreplan.

17:05
-

17:15

3. Opfølgning / siden 
sidst
Punktet udgår
4. Nyt fra elevrådet
Elevrådet har talt om, 
hvordan børnene taler 
og opfører sig overfor 
hinanden.
De har ønsket nogle 
legeredskaber (ønsker 
som kunststofgræs, 
basketball net m.m.) – 
Der bliver kigget på 
om økonomien kan 
indfri ønskerne.
Elevrådet aftalte 
sidste år at afvikle en 
fodboldturnering – 
Det er på dagsorden 
til næste gang.
Elevrådet har talt om 
en filmaften mere og 
evalueret aftenen.

17:15
-

17:25

5. Information
17:25

-
18:55

5.1. Formanden
Mandag den 29.4 er 
der dialogmøde ….

Bestyrelses 
formændene mødes 
mandag den 13.5 på 
Tingagerskolen for at 
skabe sammenhold 
mellem bestyrelserne.

5.2. Børnehaverne
Til efteråret begynder 
projektet - Literacy, 
leg og læring – 
Projektet  arbejder på 
tværs af skole og 
børnehave og handler 
om sprog.
Personalet har 
planlagt en 
arbejdsdag for 
forældre og hygge 
dag for 
bedsteforældre. 
Temaet bliver 
klargøring og 
vedligeholdelse af 
vores legeplads.
Vi arbejder dagligt 
med den styrkede 
læreplan. Blandt 
andet ift. styrkelsen af 
børnenes legemiljøer. 
Den skal blandt andet 
også indeholde en 
beskrivelse af 
samarbejdet med 
lokalmiljøet. Vi har 
besøgt plejecentrene i 
Vester Åby og 
Korinth. Vi får besøg 
af dagplejerne til 
Åbenlåge-dag.
I børnehaven skal 
børnene til at have 
madpakke med. I den 
forbindelse ønskes 
der en beskrivelse og 
opfordringer til 
indholdet af 
madpakkerne. 
Bestyrelsens tages 
med på råd og næste 
gang kigges der på et 
oplæg fra 
børnehaven.

Henriette
17:15

-
17:30

5.3. Skolen
Foredrag i Espe – 
Ulla Dyrløv tirsdag 
30.4 er et samarbejde 
mellem nogle af 
landsbyordningerne. 
Der ser ud til at der er 
rigtig god tilslutning.
Der er i løbet af de 
sidste 2 måneder 
flyttet nogle børn fra 
skolen
Der kigges i 
øjeblikket på 
fagfordelingen i 
skolen. 
Finpudsningen er i 
gang og en udmelding 
kommer inden længe.

Jes
17:30

-
17:45

6. Nye/øvrige emner
Punktet udgår
7. Principper & 
værdier

17:45
-

19:15
7.1. Princip for krop 
og bevægelse
Godkendelse af 
omformuleret og 
samskrevet princip.
Rettet og godkendt af 
Bestyrelsen.

Knud

7.2. Princip for 
faglighed
Gennemgang og 
revidering af 
princippet.
Tidligere arbejde fra 
pædagogisk weekend 
(og efter) vedhæftet.
Rettet og godkendt af 
Bestyrelsen.
7.3. Princip for 
skole/hjem 
kommunikation
Gennemgang og 
revidering af 
princippet.
Forrige og nyeste 
vedtagne princip er 
vedhæftet.
Jes samler indholdet 
fra det gamle Princip 
for Skole/hjem 
kommunikation med 
de nye forslag og 
kommer med et 
udspil næste gang.
8. Hvad kunne gøres 
bedre i dag og hvad 
var det bedste?

19:15
-

19:25

9. Eventuelt + evt. 
punkter til næste 
møde

Runde
19:25

-
19:30


