
 

 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet d. 16. juni 2022 kl. 17.00-19.00 i 

Ugerløse 

Ordstyrer Hans. Referent René 

 

Tid Dagsorden 

Deltagere Pia Engel Pedersen Camilla Duelund Frederiksen, Misja Daisy Batiste, Tanja Lange, 
Stine Krüger, Troels Andersen, René Bojsen, Eva Hornstrup, Bettina Pinion, Julie 
Kathrine Kruse Nielsen. Dennis Gundorf Hansen, Hans Lund 

 Fra kl. 16.45 serveres lidt brød 

17.00-17.10 Punkt til godkendelse i bestyrelsen: 
- Der er enighed i MED om at vi på tværs af skolerne afholder en fælles 

pædagogisk dag - videndeling 

- Skoler/SFO lukker kl. 12.00. 
- Det skal om muligt placeres i det tidlige efterår. 
-  

Det efterspørges at højne det sociale kapital på tværs af de tre skolematrikler. Det 
foreslås at forældrene kan varetage pasningen på de respektive matrikler. Det 
aftales at skolebestyrelsen skriver ud til de øvrige forældre. På Aula er der lavet en 
indgang for skolebestyrelsen, så de kan skrive direkte ud til alle forældre.  
 
Der er stor opbakning fra skolebestyrelsen. Vi undersøger hvordan vi kan organisere 
pasningen, når datoen er på plads. Det er hermed vedtaget i skolebestyrelsen 

17.10-17.25 Orientering fra seneste afdelings forældrerådsmøde i St. Merløse 

- Tanja og Hans 
- Se evt. vedhæftede referat herfra. 
-  

Hans informerer om det seneste afdelingsforældreråd på St. Merløse Skole. Der er 
en del forældre med anden etnisk herkomst, som har svært ved at komme 
ind ”under huden” på den danske kultur. Det blev aftalt at fællesspisning er det 
første arrangement, hvor der vil blive lavet mad fra de respektive lande/kulturer. 
 
Der er arrangeret emneuge i 41 på St. Merløse Skole, hvor der ”flyves” rundt på 
skolen i de forskellige kulturer – ”lufthavnen”, hvor forældrene laver mad fra egen 
kultur, så der er mulighed for at smage mad fra forskellige lande.   
 
Det har været en udfordring med at få gang i forældrefællesskabet efter Covid-19. 



 

Det har været en svær opstart. 
 

 
 

 

17.25-18.15 Princip for skole-hjem samarbejde - videre arbejde: 

- Bettina, Dennis og Hans har forslag til inddragelse af forældre på kommende 
forældremøder 

- Diskussion af dette og beslutning om planen for forældremøderne og det 
efterfølgende arbejde 

 
Pia skriver ud til skolebestyrelsen om datoen for fotografering af skolebestyrelsen. 
Pia fortæller om måden St. Merløse Skole arbejder med forældremøder.  
 
Vigtigt at værdisættet på skolerne er nogenlunde ens. Det undersøges om der er 
forældreråd i alle klasser på Ugerløse Skole. Der er forældreråd på St. Merløse Skole 
og Stestrup Skole.  
 
Det betones at forældrerådene er et vigtigt organ.  
 
Bettina, Dennis og Hans mødtes tirsdag d. 14. juni hvor de drøftede hvordan 
indholdet på forældremøder kunne være.  
 
Eks: hvordan bidrager forældrene(vi) til fællesskab i skolen? 
 
Hvordan samles der op efter mødet? Det drøftes hvordan strukturen skal være. 
Udgangspunktet er otte spørgsmål. De otte spørgsmål skal drøftes af forældre, som i 
sidste ende skal ende som et princip.  

- Det drøftes hvordan strukturen skal være i grupperne. Det aftales at 
fremgangsmåden kan være forskellige på de respektive skoler.  

- Der er konstituerende møde d. 8. august 2022. Der skrives ud til de nye 
skolebestyrelsesmedlemmer om de kan d. 8. august.  

- Det aftales at de otte kort deles op imellem fire grupper, så alle kort bliver 
drøftet.  
 

På St. Merløse Skole foregår drøftelserne over to forældremøder i hhv. indskoling og 
mellemtrins regi. Drøftelserne tages herfra med ud til klassemøderne, og ikke til en 
fælles opsamling. På Ugerløse Skole tages drøftelser ude i de respektive klasser. 
 
Vi fjerner ordet ”princip”, så det bliver let forståeligt for alle.  
 
Vigtigt ved skolestart, at afholde Aula kurser for de forældre som har svært ved at 
bruge Aula.  



 

 
Vigtigt at der ikke ændres i eksempelvis ugeplaner. Det er ikke forventeligt at 
forældre er opmærksomme på at se ændringerne. Det vil gøre det nemmere at 
navigere på Aula. 
 
 

Skoleforum 

18.15-18.30 

Co-teaching 

- Pia orienterer 

- Co-teaching starter op i august 2020 – 31. december 2022. Det er VIVE som 
forestår testningen i starten af forløbet og igen sidst i forløbet. Co-teaching 
vil udelukkende køre som projekt på St. Merløse Skole. 

18:30-19:00 Orientering fra alle 3 skoler, hvor er vi i fagfordelingen og planlægning af næste 
år 

St. Merløse Skole er færdige med fagfordelingen 

Ugerløse Skole er i fuld gang 

Stestrup Skole er færdige med fagfordelingen i uge 26.  

                                            Tak for i år ! 

 

Skolebestyrelsesmøder skoleåret 2022/23 

 
Mandag d. 8. august i Merløse 
Tirsdag d. 9. september i Ugerløse 
Torsdag d. 6. oktober i Stestrup 
Mandag d. 7. november i Merløse 
Tirsdag d. 6. december i Ugerløse 
Torsdag d. 12. januar i Stestrup 
Tirsdag d. 21. februar i Merløse 
Torsdag d. 16. marts i Ugerløse 
Tirsdag d. 25. april i Stestrup 
Tirsdag d. 23. maj i Merløse 
Torsdag d. 15. juni i Ugerløse 

 
Modulfoto kommer d. 10. august 
Skolebestyrelsen opfordres til at komme forbi skolerne. 
 
Ugerløse 8:30 
Stestrup 10:30 
St. Merløse 12:30 

 

Referent 

Rene Bojsen - skoleleder 



 

 

 

 

Stestrup, St. Merløse & Ugerløse Skole  
Holbæk Kommune 
Læring og trivsel 
www.holbaek.dk 


