
Dagsorden 27. januar 2022 

 

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

  

 

 

 

 

  

Skolebestyrelsen d. 27. januar 2022 kl. 18.00-19.00 
På teams 
Deltagere:  

Merløse: Hans, Tanja, Susanne 

Ugerløse: Stine, Ziff, Marianne 

Stestrup: Bettina, Dennis, Tina og Morten 

Jakob deltog i mødet. 

Ordstyrer Hans. Referent Pia 

 

Dagsorden 

 

Ansættelsesudvalg. 

 

Tanja, Ziff og Dennis.  

Ved rundvisning skriver Pia til Tanja og Hans, som – om muligt – gerne vil deltage. 

 

Ledelsesmodel 

I forbindelse med de to vakante lederstillinger på henholdsvis Stestrup Skole og Stestrup Børnehus kigger 

vi på, hvorvidt vi skal fortsætte med den hidtidige ledelsesmodel. Eller om vi skal arbejde med en  

ledelsesmodel, hvor der er en fælles leder for både børnehus og skole i Stestrup. 

- Der har været møde i TRIO. Der er delte meninger hos medarbejderrepræsentanterne fra de 3 

skoler. I Stestrup er medarbejderne ikke i tvivl, der er ikke ønske om fælles ledelse. 

Forældrene er bekymrede for m skolelederstillingen er attraktiv. 

Det undrer at Børnehuset tilsyneladende ikke er inddraget endnu. 

Skolebestyrelsen indstiller at der ansættes ind i den nuværende model, med en leder i børnehuset og en 

leder i skolen. 

 

Den kommende tid 

Stestrups lave børnetal og dermed skolens fremtid var hovedpunktet. Der er frustration over at 5. klasse, 

kommende 6. klasse mister elever i øjeblikker og frygt for at de stille siver. Formodningen er, at 6. klasse 

nok ikke er eksisterende til næste år. Stestrup efterlyser strategi. De 3 repræsentanter i bestyrelsen har alle 

børn i 5. kl. 

Det aftales at Jakob snarest indkalder forældrene i klassen til et møde hvor der drøftes strategi. 

 

Det aftales at der skal holdes et møde med de øvrige forældre. Vil man Stestrup skole? Hvad skal til for at 

der er en skole fremover? Jakob tager initiativ og kontakter de forældre der allerede har udmeldt interesse 

for sådan et møde. Skolebestyrelsen er medarrangør. 

 

Næste møder: 

Skoleforum d. 24. februar i Merløse 

Skoleforum d. 31. marts i Ugerløse, 28. april i Stestrup, 17. maj i Merløse, 16. juni i Ugerløse 

 
 

 

http://www.holbaek.dk/

