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Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 

Tid og sted: 17. nov. 2021 kl. 17.00 - 19.00 på Lindved Skole  

Vi mødes på Lindved skole og holder møde i 45 minutter - derefter spisning og møde 

med Lindved.  

 

Afbud: Torben, Thomas, Charlotte, Karina,  

 

Mødeleder: JVT 

Referent:  Majken    

 

 

 

 

Pkt: Emne: Ref./noter    

1. Orientering/meddelelser  Alt pædagogisk personale har 
været på pædagogisk dag. Hvor 

der blev arbejdede med tre emner: 

- Børnesyn 

- Elevrollen 

- Handleplaner 

En rigtig god dag hvor der var tid til 

at snakke.  

 

Vores nye gynge er i dag taget i 

brug. Underlaget under gyngen er 
ikke godkendt, og skal derfor laves 

om.  
 

 

2  Skolefest - organisering - 

hvem gør hvad?  

Arbejdspapiret - Skolefest 2022 på 
drevet genbruger vi og retter til.  

 
Marianne, Sofie og Majken mødes 

og får overblik over opgaverne til 
skolefesten. 

 

 



 

 

Skolegade 17 

7171 Uldum 

Danmark 

Tlf. 79918222 

Uldumskole@hedensted.dk 

www.Uldum-skole.dk 

 

 

 

3. Forældreråd + møde med 

forældrerepræsentanter.  

FORÆLDREREPRÆSENTANTER 

På forældremødet i begyndelsen af 

året vælges tre til fire 

forældrerepræsentanter 

blandt forældrene til klassens 

elever. Repræsentanterne har 

forskellige opgaver - det kunne 

blandet være: Koordinering af 

klasseopgaver til forskellige 

begivenheder i løbet af året fx. 

skolefesten. Administrere 

klassekassen, tage initiativ/lave 

sociale arrangementer for klassen 

fx. fællesspisning, små ture, mv. 

Være kontaktled til 

skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen 

inviterer 

en gang om året alle 

forældrerepræsentanter til et fælles 

møde, 

hvor stort og småt kan drøftes. 
 

Jacob Vestager Tybjergligger 
folderen A-Z i mappen med vores 

principper.  

 

4. Evt.  Suppleant for Karina. 

-  Jacob har været i kontakt 
med Line og Birthe, og 

følger op på om de kan 
have interesse.  

 

5. 
Mødet med lindved  

- Overgangen fra Uldum til 

Lindved 
- Samarbejds- 

princippet - se link 
- Ekstraordinære 

arrangementer 

Parskolesam
arbejde med 
Lindved 

mailto:jvt@sangaften.dk
https://docs.google.com/document/d/19GXX5dV057MSYSRlCiq-jFe8u8ivGWLEe1fq27ucUzk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19GXX5dV057MSYSRlCiq-jFe8u8ivGWLEe1fq27ucUzk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19GXX5dV057MSYSRlCiq-jFe8u8ivGWLEe1fq27ucUzk/edit?usp=sharing
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6.  Fællesrummet på Lindved Skole 

skal gøres i stand og i Uldum må vi 
meget gerne vælge et par stykker 

der vil være med til at sætte sit 

præg på indretning.  

 

7.   Vi skal være opmærksomme på 
hvad vores foreningsliv også kan 

gøre for valget af Lindved Skole.  
 

Klubben kunne også være et godt 
sted at møde hinanden. 

 

Vigtig at få med at 

klassearrangement skal både være 

i Uldum og Rask Mølle. 

 

8.     

9.   -   

    

    

    

 

 

 


