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Afbud fra Ziff og 
Camilla Ugerløse. 
Louise ny 
repræsentant fra 
Stestrup var 
forhindret 
 

Velkommen  
Til ny bestyrelse 

De nye bestyrelsesmedlemmer der starter til august bydes velkommen. 

Den nye bestyrelse er: 

Fra Ugerløse er det Camilla Greve, Ziff og Rikke. Camilla Duelund er suppleant. 

Fra Stestrup er det Louise og Katarzyna 

Fra Merløse er det Tanja og Hans 

Årets sidste Skolebestyrelsesmøde d. 16. juni i Ugerløse. 

Her siger vi farvel til Betina, Dennis og Stine 

Orientering om 
bestyrelses 
arbejdet 

Hans fortæller om arbejdet i skolebestyrelsen (herefter benævnt SKB) igennem de 

seneste år og de generelle arbejdsområder. Skolen er lige nu bagud ift. udarbejdelse 

af principper, som bland andet skyldes strukturændringer og ledelsesændringer. 

SKB behandler ikke enkelt sager – det står klart i lovgivningen. SKB kan dog føre 

tilsyn med en klasse, hvis der er store udfordringer 

Det drøftes om møderne skal ligge på faste ugedage, eller om de er rullende. Det er 

endnu ikke besluttet. Møderne har tidligere været placeret den sidste torsdag hver 

måned. Der skal udarbejdes en forretningsorden, som er gældende for den 

kommende bestyrelse.  

Pia skitserer nogle af de punkter, som har været drøftet på SKB det seneste år, 
heriblandt frihedsforsøget. Der kan indkaldes deltagere ad hoc. Elevrådet deltager 
når der er relevante punkter på dagsordenen. 

Stestrup Troels informerer om sommerfesten 
Der er en næsten færdig invitation, som snarest sendes ud. 
Børnegården vil godt deltage alligevel, hvilket er glædeligt. Der er nogenlunde styr 
på planlægningen. Der er forskellige aktiviteter, blandt andet salg af kaffe og kage, 
fernisering, picnic og grill, og teater ved 6. klasserne.  
Lokalforum er ikke officielt inde over, men Louise og Laila fra Lokalforum er med. 
Der inviteres fortsat i alle 3 byer, men kræmmermarked er droppet. 
Kulturcrew fra Merløse deltager. 

- Efter skolebestyrelsesmødet har styregruppen i Omverden vurderet at 
projektet financierer lys og lyd samt transport af elever fra de andre skoler 
til generalprøven af projektet. 

Rene orientererom et udvalg der skal følge Stestrup skole. Deltagere i udvalget er 
politikere, ledelse, fagcenter, bestyrelse og medarbejdere. Der afventes yderligere 
besked fra fagcenter, og så orienteres bestyrelsen 
 



Link til udvalgsreferat 
 

https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=8e51acbe-32e1-458a-8a07-
8f99f12dfe73&punktid=a60fa068-6db4-4803-b950-259f71a2db06 

 

Skoleforum 
Oplæg v. 
ledelsen 

I indeværende skoleår er Skoleforum henholdsvis hver torsdag kl. 14.30 og den 
sidste torsdag i måneden kl. 17. 
De sene møder har været delt op i Tænketank og skolebestyrelse, hvilket har 
skabt forvirring. 
 
Det aftales at i kommende skoleår er møderne kl. 14.30-16.30 ledelsesmøder, 
hvor Rene og Pia indkalder relevante deltagere (personale, borgere, forældre). 
Ledelsen inddrager hvor det er relevant, før der træffes beslutninger. 
Skolebestyrelsen inddrager ligeledes relevante parter i arbejdet. På mødet d. 16. 
juni træffes beslutning om det er rullende møder eller på torsdage. 

Skole-hjem 

samarbejde 

 

Revidering af princippet for skole-hjem samarbejde. Vi tager udgangspunkt i 
det gamle princip som ligger på hjemmesiden: 
https://ssu.holbaek.dk/faellesinformation/skolebestyrelsen/ 

- Forældre som rollemodeller for deres børn. 

- Struktur for forældresamarbejde (vi skal evt lave et princip for dette?) 
- Hvordan skal vi kommunikere dette ud? 

 
Pia introducerer tankerne omkring en revidering af skole-hjem-samarbejdet. Det er 
ønskeligt at forældrene igen bliver rollemodeller for deres egne børn, men også for 
de øvrige børn i fællesskabet.  Mie (lærer i Merløse) fortæller at forældrene må/skal 
komme med forslag til principper i skole-hjem-samarbejdet. Hvad er forældrenes 
rolle? Målet er at få principperne til at leve i dagligdagen. Det kunne eksempelvis 
være månedens princip, som bliver tydeligt gjort på skolerne.  
 
Bestyrelsen arbejder med principkort i grupper. Det besluttes at denne arbejdsform 
kan bruges på de kommende startforældremøder. Der er nogle arbejdsopgaver 
inden næste SKB-møde. Dennis, Hans og Bettina mødes d. 7. juni og forbereder 
fortsættelsen af punktet d. 16. juni. 
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