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Referat Skoleforum 
Dato 30. september kl. 17.00-19.30 i Ugerløse 
 
Skolebestyrelsen har inviteret lokalforum i Stestrup, Ugerløse og Merløse samt 
Folkebiblioteket  
 
Deltagere: Piet (Holbæk Bibliotekerne), Roland (Tølløse Bibliotek), Tina (adm. 
Centret), Dennis (SB-medlem Stestrup), Hans (SB-formand Merløse), Jonas (leder 
Ugerløse), Bella (lokalforum Stestrup), Pia (leder Merløse), Kasia (forældre Stestrup), 
Maria (lærer Stestrup), Andy (forældre Ugerløse), Stine (SB-medlem Ugerløse), Kitty 
(forældre Stestrup), Thomas (lærer Merløse), Kristine (Lokalforum Merløse), Anders 
(lokalforum Ugerløse), Jimi (leder Stestrup) 
 
Afbud: Bettina (SB-medlem Stestrup, Camilla (SB-medlem Ugerløse), Tanja deltog 
fra 18.30 (SB-medlem Merløse) 
  

Punkter  Uddybning og noter 
Referat 

17.00-18.30 
 
Skoleforum 
(bestyrelsen 
og gæster) 

Vi hilser på hinanden. 
Skolen fortæller om  

• Den nye skolestruktur og Skoleforum 

• Børnenes skole (frihedsforsøget, velfærdsaftalen og hvad den ellers kaldes) 
Lokalforum fortæller om 

• Hvad er vi optaget af lige nu? 

• Hvilke nye samarbejdsflader ser vi fremover 
Folkebiblioteket fortæller om 

• De nye tiltag i områderne 
Udveksling af ideer, fri debat og forhåbentligt kan der opstå forskellige samarbejder 
på tværs af deltagere. 
Vi aftaler hvornår vi mødes igen. 
 
 

Referat: 
Ledelsen fortalte om struktur, reform og frihedsforsøg – som kaldes Børnenes skole.  
Læs mere på: www. børnenesskole.dk. Her ligger dagsorden og referat fra Skoleforum 
og her kan processen følges. 
 
Ugerløse lokalforum: 
14 bestyrelsesmedlemmer. 
Optaget af ny dagligvarebutik og hal. 
Arbejder på at få en lokal busrute mellem de tre områder og til Tølløse. 
Cykelsti til St. Merløse. 
Stestrup Lokalforum: 
Repræsenterer 7 små lokale byer uden oplagt centrum. 
Optaget af skolen, transport til skolen, den røde tråd lokalt for børnenes skyld,  
St. Merløse: 
Nyetableret lokalforum. 
Optaget af tilflyttere, udstykninger og nybygning. 

http://www.holbaek.dk/
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Optaget af skolen som lokalt forum og frihedsforsøget. 
Folkebiblioteket 
Bibliotekerne har 4 biblioteker der betjener 71.000 mennesker. I vores område vil de 
gerne mere ud og ser et samarbejde med skolerne og lokalforum som ideelt. 
Der er sendt en ansøgning om udviklingsmidler til Slot- og naturstyrelsen til fremme 
af bibliotekernes roller lokalt. 
Roland fortæller om booktalks, hvor Holbæk Bibliotek kommer forbi skolerne med en 
kuffert med bøger, fortæller om dem og lader kufferten stå et stykke tid. Der kommer 
forfatterbesøg d. 17. november med Salina Schjødt Larsen hvor klassernes mellemtrin 
samles i Merløse. 
 
Der udveksles ideer og kontakter og det aftales at Lokalforum inviteres 2 gange årligt 
til Skoleforum, og hvis der i øvrigt er relevante punkter på dagsorden. 
 
  

 
Skoleforum slut.  

Skolebestyrelsesmøde kl. 18.30-19.30 

18.30-19.00  Hans og Pia orienterer om arbejdsmødet omkring kommunikation. 
Drøftelse og aftaler. 

Referat 
Drøftelse af kommunikationen mellem skole og hjem og kommunikation fra skolerne 
til lokalmiljøet. 
Hvordan kommunikerer vi om Børnenes Skole? 
Kan vi lukke Aula? Principperne for kommunikation som er udarbejdet på 
Kildedamsskolen bør genbesøges. 
Formen kan være at vi inviterer til at arbejde i workshops - flere forskellige workshops 
man kan vælge sig ind på og gå i dybden med. 
Hvor meget kan overlades til børnene når vi taler om kommunikation? Kan temaet 
være en drøftelse af det? Skal vi ikke spørge børnene fordi de ved hvordan der 
kommunikeres? 
Hvordan får vi forældre til at tage ansvar for også at skaffe information. 
Hvordan konkretiserer vi Skoleforum? Måske vælge 2-3 områder vi slår stort op i 
stedet for det brede. 
To spor: 

• Hvordan kommunikerer vi mellem skole og hjem 

• Hvordan kommunikerer vi når vi skal have flere til at skabe skole 
  

19.00-19.30  Skolebestyrelsens organisering og årshjul. Der skal udarbejdes en forretningsorden som 
skal godkendes Oplæg udsendes inden mødet – om muligt. (Pia kigger på det) 

Forbedringer til forretningsordenen: Præcisering af tilsynspligten. Skal elevrådet have 
en mere tydelig plads i forretningsorden? Antallet af medlemmer rettes til min. 5 og 
ulige antal. Husk at indberette SB-medlemmer til Skole og Forældre. 
Kommende møder:  
tirsdag d. 12/10 i Stestrup 
torsdag d. 25/11 i Merløse 

http://www.holbaek.dk/
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mandag d. 13/12 i Ugerløse  
torsdag d. 27/1 i Stestrup 
torsdag d. 24/2 i Merløse  
torsdag d. 31/3 i Ugerløse  
torsdag d. 28/4 i Stestrup 
tirsdag d. 17/5 i Merløse,  
torsdag d. 16/6 i Ugerløse 

Punkter til næste møde tirsdag d. 12. oktober i Stestrup.  

Skolebestyrelse uden gæster. 

Hvem fra bestyrelsen deltager d. 2. november på fælles skolebestyrelses seminar? 
 
Der er arrangeret Åbent hus-arrangementer i forbindelse med skoleindskrivning kl. 
17.00-18.00. d. 7. december i Merløse, 8. december i Stestrup og 9. december i 
Ugerløse. Hvordan kan forældrene være med til at præsentere skolen? Hvordan kan vi 
bruge dette til at profilere skolen? 
 
Udarbejdelse af årshjul drøftes og opstartes. 
Orientering fra ledelsen om personaledagen d. 8. oktober. 

Ideer til kommende møder. 

• Samarbejde mellem dagtilbud og skole. Invitere børnehavernes bestyrelse til 
Skoleforums møde. (principper for samarbejdet udarbejdet maj 2019) 

• Samarbejde med de private dagplejere  
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