
  

  

  

Referat fra Skolebestyrelsesmøde d. 6. december 2022 

kl. 17.00-20.00 i Ugerløse 

 

  

 

Dagsorden  

Til stede: Ziff, Camilla, Camilla, Rikke, Julie, Renè, Morten, Louise, Hans, Eva, Pia 
Mødet startede med kinesisk mad. 

 

Orienteringer  
• Fra skolerne siden sidst  
• Fra fælles SKB møde d. 2. nov.  
• Kort fra Skole og Forældre landsmøde d 11-12 november   

 Grundskole indberetning.  

Orientering 

 Gennemgang af budget 2023 

Der skal spares 12.600.000 på vores område de kommende år. D. 9.-22. februar er 
der høring. Budgettet vedtages endeligt d. 22. marts.  
 
Skolebestyrelsen holder et budget-høringsmøde d. 9. februar kl. 17 i Ugerløse, 
for de af bestyrelsen som skriver udkast til høringssvar – aftales på januar mødet.  
Der kommer ikke andre punkter på dette møde. Vi holder fast i det ordinære møde 
d. 21. februar, hvor høringssvar godkendes. 
Renè sender løbende orientering om budget til SkB (det han må udsende). 
Læringsklasserne fra Ugerløse til 10. klassecenter skal undersøges. Hvor mange 
elever skal videre? 

 Orientering om brug af Facebook på skolerne. 

Det er godt at alle skolerne er kommet på FB som kommunikation 

Vi skal have et pkt. om fototilladelse/samtykker på et møde. Vi inviterer Lærke 

 

  • Status på kontakten til børnehaverne  

Der er samarbejde mellem børnehaverne og skolerne om overgangen. Personalet 
samarbejder. 

Forældresamarbejde i bestyrelsen skal faciliteres af lederne 

 

• Overgang fra 6 kl. til Tølløse Skole  
Der er matematikarrangement for 6. klasserne her i december og danskdag til 

foråret. 

Forældrene i bestyrelsen ønsker at der etableres et forældremøde mellem 
forældrene i 6. klasserne på alle skolerne.  
Der er et stort behov for at genetablere møderne mellem de forskellige klassetrin. 
Det vil forældrene gerne bidrage til med ideer. 



Overlevering og klassedannelse skal der udarbejdes principper for. Det bør være i 
et samarbejde med Tølløse bestyrelse 
Hans kontakter bestyrelsen og Renè kontakter ledelsen i Tølløse 

  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 rundt om de vigtige ting.  
Beslutning udskudt fra de to seneste møder pga. for få fremmødte.  

Møderne – 7 stk. om året, lægges fra kl. 17-20. Dagsorden indrettes så den sidste 

time ikke nødvendigvis kræver at alle er til stede.  

Spisning kl. 16.45 

Der skal nedsættes arbejdsgrupper omkring udvalgte emner, så der er fordybelse i 

bestyrelsens arbejde. Der skal arbejdes mellem møderne. Orienteringspunkter kan 

skrives ud. 

Strukturen evalueres på bestyrelsesmødet tirsdag d. 25. april 

Princip om 

Skole-

hjemsamarbejde  

• Status fra skolernes forældremøder. Opsamling fra Julie.  
• 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  
Arbejdsgruppe der skriver et princip til godkendelse på næste møde. 
Hans og Ziff er arbejdsgruppe 
Eva prøver at samle punkter sammen til ledelsen som skal på personalemøder.  

 

Eventuelt og tak for i aften  

Vi skal have forventningsafstemt bestyrelsesarbejdet. 
Hvordan kan vi rykke når det er nødvendigt? Arbejdsgrupper mellem møderne? 

- Kort drøftelse af spil på telefon i SFO i Ugerløse. Forældre, personale og 
ledelse i Ugerløse tager det op. 

  

  

  

  

  

  

  

  

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

www.holbaek.dk  


