
 

 

 

 

Dagsorden Skolebestyrelsen 

Tirsdag d. 6. september kl. 17-19 i Ugerløse. 

Fra kl. 16.45 serveres lidt brød 

Tid Dagsorden 

Deltagere Afbud fra Ziff og Kasia 

17.00-17.20 

Opsamling fra 

forældremøderne 

Hvordan gik forældremøderne? 
Nedsættelse af arbejdsgruppe der samler materialet og kommer med oplæg på 
næste møde d. 6. oktober. 

Stor opbakning, godt fremmøde på alle skoler. 
Gode drøftelser i grupperne. 
Den videre proces: Forældrene på de enkelte skoler samler materialet 
og sender til Julie som ”luger ud”. Sendes hurtigst muligt og senest 1. 
oktober. På mødet d. 6. okt. samles trådene. 
Der laves en proces med personale og elever. Det står Renè og Pia for. 
Målet er, at vi inden jul har et princip for skole-hjem-samarbejdet som 
alle har ejerskab til. 

17.20-18.00 

Budget 2023 

Alle bedes forud have orienteret sig om relevante punkter for skolen, i kommunens 
budgetforslag. 

29. august er der offentlig høring på budgetmaterialet på Rotationen. Høringsfristen 
er d. 15/9 

Skolebestyrelsen drøfter budgetmaterialet ved dette punkt og det aftales hvem der 
skriver høringssvaret. Høringssvaret rundsendes til skolebestyrelsen inden d. 15/9 
hvor det endelige svar afsendes. 

- Er der en af os i bestyrelsen der har lyst til at følge budgettet tættere, og 
repræsentere bestyrelsen i samarbejdet med ledelsen, så punktet er forberedt 
af en forældrerepræsentant på vores møder med budget på dagsorden? 

Kommentarer og drøftelse 

Meget bekymrende at der ikke er sat penge af til efteruddannelse. Det er 



 

et problem at der skæres på PPR.  

Mellemformer-henvise til tidligere høringssvar. 

Høringssvar skrives af Hans, Camilla og Eva og rundsendes til 
godkendelse. Høringsfrist d. 15. 

 

18.00-18.45 

Årshjul 
Bestyrelsens årshjul. 

Bilag vedhæftet til drøftelse. Årshjulet er startet – der skal drøftes emner 
og prioriteringer. 

Budget på alle møder. (Kort Status) 

Tjek tidsplan for økonomiudvalget. Læg et møde strategisk ift. 
udsendelse af budget til høring. 

Februarmøde cirka budget/ressourcer 

Møde i januar, opdatering på børnetal 

National trivselsundersøgelse skal på og trivsel.dk 

Overgange – også fra specialklasserne. 

Samarbejde med børnehavernes bestyrelse. Lokalt samarbejde i de 
respektive områder.  

Hans reviderer årshjulet. 

 

18.45-19.00 

Øvrigt 

- Landsmøde 11-12 nov. Er der 2 der har mulighed og lyst til at 
deltage. 
Tanja deltager for hovedbestyrelsen. Øvrige overvejer og giver 
tilbagemelding senest på fredag. 

- Webinar om bestyrelsesarbejdet (Tanja) Datoer udsendes. 
- 16. september pasning. Hans skriver på Aula – hvis han kan få 

skriveadgang 
- På næste møde – evaluering af fællespasning. 27. september 

mødes pædagogerne fra de 3 skoler, hvor det er på dagsorden. 
- Orientering hvis der er nyt fra skolerne 

 

  

Skolebestyrelsesmøder skoleåret 2022/23 
 
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 

 
 

 

 

Stestrup, St. Merløse & Ugerløse Skole  

Holbæk Kommune 
Læring og trivsel 

www.holbaek.dk 


