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Mødet er virtuelt. 

Til stede: 

Forældre 

Tanja, Dennis, Hans, Stine, Bettina 

Velkommen til Ziff, ny repræsentant fra Ugerløse 

Personale, Marianne, Tina og Susanne. Ledelse Jimi, Jonas og Pia 

 

Referat fra sidst er godkendt 

 

Opfølgning på Stestrup Skole  

Orientering fra Jimi: 

Der er kommet en opsigelse fra en lærer, som var primusmotor i 6. klasse, og vi har 

herefter afholdt forældremøde for 5. og 6. kl. forældre i Stestrup. 

Der bliver skabt et team omkring 5.-6.kl.  På forældremødet var der spørgsmål til 

dækning af fag og forældrene udtrykte frustration.Forældremødet drøftede fremtiden for 

Stestrup Skole. Generelt vil forældrene gerne bakke op om skolen, men der er 

bekymring.Inden juleferien kommer en plan og skema fra Jimi. 

● Skolebestyrelsen foreslår at vi til næste år satser på samlæsning mellem skolerne 

i nogle fag i kommende 6. klasser. Der er 7 elever i kommende 6. klasse fra 

Stestrup. Det kunne være temadage, sprogfag og idræt.  

● Skolebestyrelsen efterlyser kommunikation af de gode historier som der er 

mange af. Måske kan vi få hjælp fra kommunikationsafdelingen? 

● Vi inviterer en politiker fast med i Skoleforum hvor det giver mening. Hans, 

Tanja og Dennis undersøger efter konstitueringen, om der er en der har lyst til at 

være en del af Skoleforum. Næste møde d. 27. januar 

 

Kort budget / regnskabs gennemgang v. Jonas 

 

Skolerne ud i Omverden og Omverden ind i skolerne. 

Mødet d. 27. januar er Skoleforumsmøde.  

● Skolerne ud i Omverden. (se bilag) 

● Børnenes skole – status på frihedsforsøget 

● Status på Stestrup. 

●  

Invitation sendes til: 

Bibliotek, fællesskaberne, Lokalforum, forældre og personale på alle skolerne, politiker 
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Forældre og lokalsamfundets bidrag til undervisning. 

Drøftelse af mulighederne 

 

I Merløse er det aftalt at forældrene i uge 14-25 laver et ”erhvervs-valgfag”. Her kommer 
forældrene på skift og fortæller om deres arbejde. Det er tirsdage kl. 12.30-13.30. 
 
 

 

Eventuelt 

Skolebestyrelsen har haft “kom-sammen” uden ledelse og medarbejdere. Forældrene i 

Stestrup og Ugerløse efterlyser at der etableres klasseråd og afd. råd. Pia tager denne 

opgave på skolerne. I det nye år kontaktes bestyrelsens repræsentanter fra skolerne. 

 
 

 

Skoleforum d. 27. januar i Stestrup. 

 

Skoleforum d. 24. februar i Merløse 

● Budgetønsker. Elevrådet deltager, samt inviterede medarbejdere. 

 

Skoleforum  

d. 31. marts i Ugerløse,  

28. april i Stestrup,  

17. maj i Merløse,  

16. juni i Ugerløse 
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