
 

 
Skolegade 17 
7171 Uldum 
Danmark 
Tlf. 79918222 
Uldumskole@hedensted.dk 
www.Uldum-skole.dk 

 

 
 

 

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Tid og sted: mandag d. 17. august kl. 17.00 - 18.30 i Personalerummet 
 
  
Afbud: Karina 
Mødeleder: Jacob 
Referent: Nina 

 
 

Pkt: Emne: Ref./noter  Ansvarlig  

 1 Den nye skolepolitik og 
børne- og ungepolitik.  

Status: Ny politik er kommet i uge 32. 
Fokus på fællesskab og livsduelighed 
kontra det gamle fokus på målstyring. 
Arbejder videre i efteråret med 4 oplæg 
for alle medarbejdere. Bestyrelser 
inviteres med til to af dem: 
Livsduelighed d. 21/10 v. Louise 
Tidman og Fremtidsparat d. 9/2-21 v. 
Henrik Good Hougaard.  
Læringskultur - hvordan bruger vi data? 
(Trivselsmålinger, nationale test, etc.) - 
procesdesign ( Sofie) 
Aflevere udviklingsplan snarest - kobles 
på ovenstående.  

Sofie  

2.  Årshjul Gennemgået - forskellige 
småændringer - Jacob retter til.  

jacob t  

3. Åben Skole  Sofie oplever at åben skole ikke helt 
fungerer efter hensigten. Nogle elever 
har svært ved at tackle det og nogle 
lærere føler et pres ved at blive 
kontrolleret. Hvad er formålet med åben 
skole? At se en normal skoledag uden 
at deltage væsentligt? Eller at bruge 
forældrene aktivt i aktiviteter? Måske 
skære det ned til 4 dage i året og melde 
datoer ud i god tid? Måske skal vi prøve 
at definere hvad formålet er med åben 

Sofie  
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skole? Punktet tages op igen på næste 
møde.  

4. Corona-situationen  Den aktuelle situation diskuteres. 
Morgensamlingen er uden sang. 
Hverdagen ligner meget sig selv.  

“Alle”  

5.  Medbring din egen enhed  Hvis man har sin egen computer - vil 
det være en god ide at tage den med, 
dem der ikke har, kan selvfølgelig låne 
af skolen. Der tjekkes op på forsikring. 
Sofie laver et skriv vedr. Punktet sættes 
på igen til næste møde.  

Sofie  

6.  Mødedatoer  2020 
Mandag d. 17. aug.  
Tirsdag d. 15. sep.  
Tirsdag d. 20. oktober.  
Onsdag d. 25. november 
2021 
Mandag d. 25. januar 
Torsdag d. 25. Feb. - Sammen med 
Lindved - de inviterer.  
Mandag d. 22. marts.  
Tirsdag d. 27. april  
Mandag d. 31. maj.  
Onsdag d. 23. juni.  

Jacob T.  

7. Evt.     

 
 
 
 
 
 
 


