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Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid og sted:. 27. april. 2021 kl. 17.00 - 18.00 - Virtuelt møde

Afbud:

Mødeleder: JVT
Referent:  Torben

Pkt: Emne: Ref./noter

1. Økonomi det eneste nyt er at vi får en ekstra
udgift på 180.000 årligt pga.
specialtilbud til elev

2. Status corona/nødskole det er især hårdt for 5. og 6. klasses
elever og lærere i forhold til både at
forholde sig til skole, udeskole og
hjemmeskole, så svært at opnå
struktur og genkendelighed.

3. Ref. fra møde lindved Der har været et møde mellem
formand og skoleleder fra Lindved
og en del fra vores skolebestyrelse.
Kun 7 elever der har valgt at starte
på Lindved Skole efter sommer. Der
har ikke været så meget kontakt
mellem de to skoler i år pga.
corona-restriktioner. Der var ellers
lavet planer om at mødes både i 4.,
5. og 6. klasse med Lindved, men
det har desværre ikke været muligt.

4. Stillingsopslag og datoer og
udvalg

Vi skal have en dansk- og
musik-lærer på mellemtrinnet til
efter sommer. Ansættelses-udvalg
består af følgende
forældrerepræsentanter: Jacob,
Nina og Torben.
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Ansættelsessamtaler afholdes
onsdag den 26. maj kl. 16.
Ansøgningsfrist den 17. maj og
møde omkring udvælgelse af
kandidater den 20. maj kl. 16 på
zoom.

5. Seminar / skole og forældre FACEBOOK:https://www.facebook.com/Skole
UdenSkaeldud

PODCAST om veje til mindre skældud:
https://stemmerfraskolen.podbean.com/e/sk%c
3%a6ldud/ (i de sidste 30 tretrinsraketten 'Vær
rolig. Vær nysgerrig. Vær hjælpsom.')
https://www.alenkaer.dk/podcast/2020/5/28/skl
d-ud

HJEMMESIDE:
http://www.xn--skoleudenskldud-7lb.dk/

LÆS BOGEN:
https://www.dafolo-online.dk/bestil-bøger-og-tr
yksager-
onlinebutik/nyheder-skoleområdet-skole-uden-
skældud-8023

6 FILM om lærerens relationskompetence:
http://www.filmkompagniet.dk/relationskompet
ence-tre...

6. Udflugt til WOW Park Vi forsøger at tage hele skolen med
til WOW park. Vi kan få tilskud til 6
busser inden sommer, så turen kan
gøres lidt billigere. Og selvom
klasserne stadig ikke må blande sig
med hinanden, så giver det stadig
en fælles oplevelse, som alle har
været med til.Vi bruger nogle af
pengene som vi har optjent fra
skolefesten sidste år.

7. evt.

https://www.facebook.com/SkoleUdenSkaeldud
https://www.facebook.com/SkoleUdenSkaeldud
https://stemmerfraskolen.podbean.com/e/sk%C3%A6ldud/
https://stemmerfraskolen.podbean.com/e/sk%C3%A6ldud/
https://stemmerfraskolen.podbean.com/e/sk%C3%A6ldud/
https://www.alenkaer.dk/podcast/2020/5/28/skld-ud
https://www.alenkaer.dk/podcast/2020/5/28/skld-ud
https://www.alenkaer.dk/podcast/2020/5/28/skld-ud
http://www.xn--skoleudenskldud-7lb.dk/
http://www.xn--skoleudenskldud-7lb.dk/
https://www.dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik/nyheder-skoleomr%C3%A5det-skole-uden-sk%C3%A6ldud-8023
https://www.dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik/nyheder-skoleomr%C3%A5det-skole-uden-sk%C3%A6ldud-8023
https://www.dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik/nyheder-skoleomr%C3%A5det-skole-uden-sk%C3%A6ldud-8023
https://www.dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik/nyheder-skoleomr%C3%A5det-skole-uden-sk%C3%A6ldud-8023
https://www.dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik/nyheder-skoleomr%C3%A5det-skole-uden-sk%C3%A6ldud-8023
http://www.filmkompagniet.dk/relationskompetence-tre
http://www.filmkompagniet.dk/relationskompetence-tre
http://www.filmkompagniet.dk/relationskompetence-tre
http://www.filmkompagniet.dk/relationskompetence-tre-synlige-kendetegn?fbclid=IwAR0SQXIZMJ9wXcL5IK4Xio-p22JTCK8IFhTRMJSJiVhCxCt0GUqoQr3f8Sc


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


