
 

 

Dagsorden skolebestyrelsen d. 5. maj 2022 kl. 17.00-19.30 i Stestrup 

Ordstyrer Hans. Referent Pia 

 

 

Tid  Dagsorden 

Deltagere Bestyrelsen er nu udvidet med skoleleder Rene Bojsen. Tina Birkedal deltager ved 
pkt. om budget. 
Fraværende: Stine, Camilla 

Velkommen til 
Renè 
17.00-17.15 

Fra kl. 16.45 serveres lidt brød som vi spiser mens vi præsenterer os. 

1. Budget 
17.15-17.45 

Budget til godkendelse.  

Der udsendes ikke bilag inden mødet, da der arbejdes med budgettet lige op til 
mødet. 

1. Referat Bekymring omkring det underskud på 500.000 som Stestrup SFO genererer.  

Budgettet er godkendt. 

2. Orienteringer 
17.45-18.15 

- Borgermødet d. 20. april 
- Erfarings- og videnskonferencen d. 28. april 
- Kommende sommerfest i Stestrup 
- ”Gratis SFO i Merløse” 

 

2. Referat  - Skolebestyrelsen efterlyser referat fra borgermødet. 
- Vedr. sommerfesten i Stestrup opfordrer bestyrelsen til at borgere fra alle 

tre byer deltager og bidrager. 
- Projektet gratis SFO omskrives til co-teaching. 

3. 
Skolebestyrelse 
fra august 
18.15-18.45 

20. april var deadline for opstilling af kandidater. Vedhæftet tidsplan og opstillede. 

Der skal udskrives valg med Ugerløserepræsentanter. 

Bestyrelsen starter august. 

Skal vi invitere politiker med til møderne? 

Medarbejderrepræsentationen – kan det være efter behov, hvad der giver mening 
som nu? 

- Ledelsen skal til kommende møde komme med et oplæg omkring 
organiseringen/strukturen i Skoleforum. 

3. Referat De nye repræsentanter indkaldes d. 16. maj og deltager i starten af mødet. Her 
afklares hvem der er suppleant fra Ugerløse. Alle 4 fra Ugerløse kan deltage i 
møderne, men kun 3 har stemmeret. 

Der arbejdes ikke med forskudte valg. 

Drejebog som den tidligere skolebestyrelse lavede for Kildedamsskolen sendes til 
bestyrelsen til inspiration. 

Tanja forelægger for ”Børn og Skole udvalget” skolebestyrelsens ønske om at en 
politiker følger bestyrelsens arbejde og deltager i møderne. 

Drøftelse af deltagelse af faste medarbejdere. Fordele og ulemper. Beslutning at 



det er faste medarbejdere der deltager i skolebestyrelsens møder og ledelsen 
kigger på ressourcerne til dette arbejde. 

Elevrådets deltagelse i møderne fortsætter vi med at de inviteres når det er 
relevant. 

 

4. Principper 
18.45-19.30 

Udarbejdelse af plan for revidering af principper og retningslinjer 

https://ssu.holbaek.dk/faellesinformation/skolebestyrelsen/ 

 

 

4. referat 
 

Vi starter med at revidere skole-hjem-samarbejdet. Drøftelse af forældrene som 
rollemodeller for deres børn. 

Arbejde med strukturen for forældresamarbejde. 

I arbejdet med principper skal vi tænke på hvordan de skal kommunikeres ud, 
måske skal det være forskelligt fra princip til princip. 

Mødedatoer  Kommende møder: 

16. maj i Merløse med deltagelse af de opstillede kandidater 

16. juni i Ugerløse. 
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