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21. april 2022 

BESTYRELSESMØDE  
Fællesbestyrelsen for Bøgebjergskolen 

DATO: 26.04.2022 

TID: 16:00 – 18:30 

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

1. Godkendelse af dagsorden samt seneste referat 

Afbud fra Grietje. Mette, Anne og Cindie  

Knud 16:00 

- 

16:05 

2. Den gode historie 

-Knud fortæller om en fantastisk lejertur for 5. klasse.  

-Forårs-SFO er kommet godt i gang og det tegner til at blive en rigtig 

god klasse.  

-Vuggestuen er kommet rigtig godt i gang. 

-Den 21.5. kommer frivillige forældre fra den gruppe der hedder ”Støtte 

og Kulturforeningen for Bøgebjergskole og Børnehus”, og pudser 

vinduer på hele skolen. Gruppen har også sørget for at der er lavet to 

figurer af børn, der skal stå ved indgangen til skolegården. 

-Vi har igen fået elevrådsrepræsentanter i bestyrelsen og det er dejligt.  

 16:05 

- 

16:10 

3. Opfølgning / siden sidst 

 

 16:10 

- 

16:30 

3.1. Hjemmeside 

Status på opdatering 

Daniel har nu fået adgang til vores hjemmeside, så nu kan blandt 

andet referater fra bestyrelsesmøderne blive lagt op. Daniel vil gerne 

lave en optagelse af Carina der viser rundt og fortæller om vores 

skole. 

Knud  

3.2. Samarbejde med lokalråd 

De to lokalråd er indbudt til næste bestyrelsesmøde, tirsdag d. 31. maj 

2022. 

Vester Åby har meldt at de deltager med to repræsentanter. 

Knud  
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4. Nyt fra elevrådet 

Hjalte fra 6. klasse, og Amelia fra 4. klasse, fremlægger de ting som de 

har med fra elevrådet.  

-Elevrådet vil gerne have malet i nogen farver både udenfor skolen og 

inden for. Kan det blive mere konkret? Hvor er det vigtigt at gøre 

noget? Hvilket farver? 

-Svævebane. Elevrådet undersøger hvad sådan en koster. Hvilken 

slags svævebane ønsker elevrådet sig? Skal vi søge en fond om 

penge, fordi en svævebane er dyr? Carina og elevrådet undersøger 

hvilke sikkerhedskrav der er til svævebaner. 

-Kan eleverne få et PusteRum, hvor elever kan gå ned hvis man bliver 

vred i timerne, evt i kælderen ved gymnastiksalen, hvis man må det. Et 

helle-sted.  

-Nye borde og stole til klasselokalerne, som passer til den elev som 

sidder der. Forslag om at klasselæreren bruger en time på at 

indstilleborde og stole, sætte navn på, så bord og stol følger eleven. 

-Elevrådet ønsker at eleverne må gå på skater- og multi-banen i 

frikvartererne uden at skulle have alt beskyttelsesudstyret på. Vi 

undersøger om det er et forsikringsspørgsmål eller et 

holdningsspørgsmål, at eleverne tidligere har skullet have udstyret på. 

-Skrald skal tages mere seriøst og der er for eksempel brug for flere 

skraldespande på skolens område. Kan elevrådet involveres i det 

arbejde i forhold til de andreelever?  

Elevråd / Carina 16:30 

- 

16:40 

5. Information 

 

 16:40 

- 

17:10 

5.1. Formanden 

Punkt udgår 

  

5.2. Børnehaverne 

-Det er svært at få enderne til at mødes og vi er meget sårbare.  

-Kristina i job-afklaringsforløb arbejder tre gange om ugen, hvor hun 

laver mad til børnehaven.  

-Nyt barn udløser nyt skema, -igen.  

-Langtidssygemeldinger, én frem til midten af maj, én frem til oktober.  

-Vuggestuen er kommet godt i gang og vi har fået forlænget aftalen 

med vores jobpraktikant, Jette.  

-Legepladsen er ved at være klar til redskaberne.  

-Fejl i møbelleverancerne gør at en del af møblerne skal byttes.  

-I Korinth er vi begyndt at tømme skabene for legetøj og materialer, 

men det går langsomt, fordi det er svært at trække personale ud af 

skema.  

Mathilde 16:40 

- 

16:55 
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5.3. Skolen 

Carina oplever at der generelt er god stemning på skolen. Der har ikke 

været sygemeldinger i adskillige uger, men der afvikles ff-dage m.m. 

Carina fortæller at personalegruppen har taget hul på en snak om den 

pædagogiske forståelsesramme og den kultur, som vi ønsker at 

udvikle. Det kan godt være en skrøbelig proces, men 

personalegruppen er motiveret.  

Fagfordelingen er ved at være på plads. 

Hjalte og Amelia fortæller at det er godt at være tilbage i skole fuld tid 

efter corona-nedlukningerne. Det er en god skole at gå på.  

Hanne: p.g.a lokale omstændigheder på Øhavsskolen er Hanne mest 

på Øhavsskolen i denne og den kommende tid. Opvækst og 

Læirngsudvalget har anbefalet at Øhavsskolen og Bøgebjerg 

Landsbyordning lægges sammen.  

Carina 16:55 

- 

17:10 

6. Nye/øvrige emner 

Punktet udgår 

  

Pause / Mad   

7. Principper & værdier 

Vi gennemgår de allerede vedtagne principper og vurderer, hvordan 

det videre arbejde skal prioriteres. Retorik og semantik er for 

nuværende ikke til diskussion. 

 17:25 

- 

18:20 

7.1. Trivsel 

Knud gennemgik princippet, og det er aftalt at vi sætter princippet i spil 

Knud  

7.2. Krop og bevægelse 

Knud gennemgik princippet, og det er aftalt at vi sætter princippet i spil 

Knud  

7.3. Faglighed 

Knud gennemgik princippet, og det er aftalt at vi sætter princippet i spil 

Knud  

7.4. Skole/hjem-samarbejde 

Knud gennemgik princippet, og det er aftalt at vi sætter princippet i spil 

Knud  

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

 

  

9. Eventuelt + evt. punkter til næste møde Runde 18:20 

- 

18:30 

 


