
 

 

 

 

Referat Skolebestyrelsen torsdag d. 6. oktober i Stestrup kl. 17-19 

Fra kl. 16.45 serveres lidt brød 
 

Tid Dagsorden og referat 

Deltagere Afbud fra Kasia, Louise, Camilla, Ziff 

17.00- 17.15 

Budget 

 

Status på budget 
 
Øjebliksbillede 6. oktober er et underskud. De besparelser vi kan 
indmelde, forslår som en ”skrædder i helvede”. Den store 
udfordring er visitationer til specialområdet. Vi kommer ikke ud med 
et større underskud end beregnet - ca. 500.000 kr. 

17.15-17.25 

Evaluering af 
fællespasning  
 

Evaluering af fællespasning 

Begejstring hos personalet. Forældre og børn udtrykker også at det 

er godt. Der er brug for at forældre tilmelder/afmelder mere 

præcist. 

17.15-17.45 

orienteringer 

• Orientering om Åbent Hus i Stestrup v. René 

Stor succes med mange gæster 

• Orientering om personaledag v. personale og ledelse. 

Inspirerende dag. Der arbejdes med kompetencer og res-

sourcer i personalegruppen 

• Orientering om Bogglad v. Pia. SFO har bøger til at styrke 

læselysten på alle tre skoler 

• Orientering om Åben indskoling Merløse v. Eva. Forældre 

inviteres til uformel snak med lærere, pædagoger og hinan-

den. 

• Orientering fra ERFA - fælles SKB møde d. 20/9 v Tanja og 

Hans 



 

17.45-18.45 

Princip om  

Skole-hjem-

samarbejde. 

 

• Status fra skolernes forældremøder. Opsamling fra Julie, 

som om muligt sender bilag ud før mødet. 

• Det formelle samarbejde med klasseforældreråd og 

afdelingsforældreråd samt struktur for skole-hjem-

samtalerne. Oplæg v. Renè og Pia 

• Hvordan fordrer vi et forpligtende og inkluderende 

forældresamarbejde gennem 

• principperne? 

• Beslutning om den videre proces 

 

Ledelsen har besluttet at Pia tager opgaven med at få afd. 
Forældreråd i Ugerløse i gang. 

Punktet udsættes til næste møde. Hans følger op på materialet fra 
Stestrup. Det sammenskrevne materiale skal gerne nå rundt om 
personalet inden næste møde. 

 

 Forslag om længere møder på 2,5 eller 3 timer, men til gengæld 1-

2 møder mindre om året. 

Årsag: Vores møder er ofte tidspressede og det kan være svært at 

komme ordentligt ind i de vigtige ting. Beslutningen træffes på 

næste møde 

Næste møde 7. november til kl. 20.00 i Ugerløse 

Øvrigt! Skolebestyrelsernes samling med udvalget d. 2/11 kl. kl. 17-18.30 i 

Rådhusets kantine. Dagsorden følger. 

 

Der er brug for revidering af sorg-handleplanen. Opgave for 

personale og ledelse, SKB orienteres efterfølgende  

Har vi terrorplan 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

Kommende møder. 
Årshjul 

Mandag d. 
7.november 
i Ugerløse 
Kl. 17-20 

• Status på Børnenes skole 

• Opstart arbejde om overgange.  

• Bestyrelserne for børnehaverne og skolen mødes. (besluttet at det ar-
rangeres lokalt) Status. 

Tirsdag d. 6. 
december i 
Merløse 

• Overgange fra skole til SFO, børnehave til skole og 6. til 7. klasse. 

• Budgetprincipper kommende budgetår, herunder bestyrelsens indsats-
områder i kommende år 

• Orientering fra landsmødet v. Tanja 

Torsdag d. 
12. januar i 
Ugerløse 

• Start arbejde med revidering af ”Handleplan mod mobning” (omdøbes 
antimobbestrategi) 

• Opdatering på børnetal 

• Trivselsmåling 

Tirsdag d. 
21. februar i 
Merløse 

• Budget og ressourcer 

Torsdag d. 
16. marts i 
Ugerløse 

 

Tirsdag d. 
25. april i 
Merløse 

 

Tirsdag d. 
23. maj i 
Ugerløse 

 

Torsdag d. 
8. juni i 
Merløse 
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