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21. februar 2020 

BESTYRELSESMØDE  
Skolebestyrelsen for Bøgebjergskolen 

DATO: 24.02.2020 

TID: 17:00 – 19:30 

STED: Bøgebjergskolen, V. Åby 
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EMNE/UDDYBELSE FREMLÆGGER TID 

1. Godkendelse af dagsorden samt seneste referat 

Dagsorden godkendt 

Knud 17:00 

- 

17:05 

2. Den gode historie 

Skolefesten var en succes med teatret og de aktiviteter der var i år. 

Stor tilslutning af børn og forældre. 

Der er tilgang til skolen. 

 

 17:05 

- 

17:15 

3. Opfølgning / siden sidst 

Punktet udgår 

  

4. Nyt fra elevrådet 

Herunder adgang til skaterbane samt status på håndsprit til 

mellemtrinnet. 

Der er kommet håndsprit på pigernes toilet som en prøve. Der 

evalueres inden længe. 

Der er et ønske om legeting til den store skolegår. 

Elevrådsrepræsentanten går tilbage til elevrådet og finder ud af, hvad 

der ønskes. 

Rammer for brugen af skaterbanen drøftes på lærermødet og der 

kommer et oplæg til elevrådet. 

 

 17:15 

- 

17:25 

5. Information 

 

 17:25 

- 

18:40 

5.1. Formanden 

Synlighed - status. 

Mette og Knud kigger på synlighed af bestyrelsen i forbindelse med 

valg til bestyrelsen. 

 

Knud 17:25 

- 

17:30 

5.2. Børnehaverne 

 

 17:30 

- 

17:55 
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5.2.1. Dagtilbudsreformen 

I dagtilbuddet arbejdes der med fastelavn, ude dage, sproglig 

opmærksomhed, bevægelse, legefællesskaber. De største børn i 

børnehaven er så småt begyndt at besøge sfoen og dermed få 

kendskab til hvor de skal være når de skal i forårs-sfo. 

Samtidig finpudses vores nye læreplan og det pædagogiske personale 

er opmærksom på inddragelse af de ny styrkede læreplaner. 

(praksisfortællinger og miniprojekter) 

 

Henriette  

5.2.2. Vuggestue 

Ledelsen beder bestyrelsen om at tage stilling til, hvorvidt vi ønsker at 

undersøge, om der er grundlag for at lave vuggestue. 

Jes undersøger nogle praktiske ting omkring forslaget. Det tages op 

igen på et senere tidspunkt. 

Henriette  

5.2.3. Generelt 

 

Henriette  

5.3. Skolen 

En af de næste dage er der byggemøde i forbindelse med tildeling af 

midler til ombygningen af sfo. 

Der er indskrevet 10 elever til 0. kl. 

 

 17:55 

- 

18:40 

5.3.1. Milife 

Information omkring fremgang 

Orienteringsmøde for forældre – Der var 8 deltager til mødet. Det var 

et godt oplæg om Milife. 

I uge 12 er der emneuge på skolen og ligeledes i børnehaven. Den 

kommer til at handle om hjernen.  

Jes  

5.3.2. Kvalitetssamtale 

Jes og Henriette orienterer om kvalitetssamtalen.  

Jes og Henriette havde et meget positivt indtryk af mødet. 

Der var mange gode drøftelser omkring dagtilbud og skole. 

 

Jes  

5.3.3. Nedsættelse af timetal for mellemtrin 

Jes lægger op til at vi konverterer understøttende undervisningstimer 

til to-lærer fagundervisningstimer. 

Der undersøges nærmere og der kommer et oplæg. 

Bestyrelsen er positive omkring forslaget. 

 

Jes  

5.3.4. Generelt 

 

Jes  

6. Nye/øvrige emner 

 

 18:40 

- 

19:05 
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6.1. Valg 

Planlægning af arbejdet omkring valg til bestyrelsen. 

Dato for fællesbestyrelsesvalget af nye bestyrelsesmedlemmer bliver 

den 16.4.2020. kl. 19-ca. 20.30 

Følgende skal vælges ind 3 suppleanter og 3 medlemmer til 

fællesbestyrelsen. 

 

Jes/Knud  

7. Principper & værdier 

IT-strategi: Udspil fra ledelsen/personalet 

Claus vil lave et oplæg til lærerne i forhold til skolens it-dannelse på de 

forskellige årgange og it etik. 

Derefter vil det drøftes i den nye fællesbestyrelsen. 

 

Knud 19:05 

- 

19:20 

8. Hvad kunne gøres bedre i dag og hvad var det bedste? 

 

 19:20 

- 

19:25 

9. Eventuelt + evt. punkter til næste møde 

Mette orienterer om en elektronikindsamling der er i boldklubben. Jes 

undersøger muligheden for at skolen har mulighed for at deltage. 

 

Runde 19:25 

- 

19:30 

 

 


