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Til stede:  

Forældre: Tanja og Hans Merløse, Bettina og Dennis Stestrup og Stine Ugerløse 

Personale: Susanne Merløse, Tina Stestrup og Marianne Ugerløse 

Ledelse: Jimi Stestrup, Jonas Ugerløse og Pia Merløse 

Afbud: Camilla Ugerløse 

 

Stestrup Skoles fremtid – få elever næste år: 

17:00 – 18:30 

I Stestrup er der udfordringer med faldende elevtal. Til næste skoleår ser det ud til at der er ca. 34 

elever i alt. 

Ledelsen ønsker en åben og ærlig dialog om problemstillingen – hvad bunder udfordringerne i og 

hvad kan vi bedst gøre for skolen fremadrettet. 

 

Ledelsen beskrev i samarbejde med personale og forældre de udfordringer der er med at drive 

skolen i Stestrup. Det er svært at drive en god skole med så få elever og gennem årene har Stestrup 

været lukningstruet flere gange. Der er gamle fortællinger om samarbejdet mellem ledelse og 

personale som fortsat florerer i lokalsamfundet, og der er forældre som oplever at de ikke høres. 

Ombygning af skolen er igen udskudt Det skaber usikkerhed for medarbejdere, nuværende og 

kommende forældre samt lokalsamfundet.  

Ændringen af skoledistriktet udgør også en udfordring, da der er en del kommende skolebørn i 

Soderup. Selvom der er frit skolevalg er det en udfordring, da der ikke sættes skolebusser ind på 

tværs af skoledistrikter. 

 

Skolebestyrelsen drøftede hvordan vi kan lave den bedste skole fremadrettet? 

o Social trivsel i små klasser og samarbejde med Merløse og Ugerløse? 

o Fagligheden – hvordan sikres og dokumenteres den? 

o Forældre engagement 

• Hvad vil en ombygning betyde og kan vi overhovedet påvirke denne beslutning? 

• Hvordan kommunikerer vi bedst til øvrige forældre? Der er fortællinger om skolen som skal 

justeres, kan lokalsamfundet hjælpe med det? 

• Hvordan kan vi skabe større engagement og inddragelse? 

• Kan afdelings-forældrerådet fra Stestrup indkalde til en arbejdsdag, hvor vi maler bygningerne 

og samtidigt inviterer lokalforum, lokalpolitikere og presse.  

• Kan vi åbne skolen for forskellige brugere. 

• Kan vi starte i børnegården og have fat i den kommende børn og deres forældre.  

• Kan vi arbejde med Stestrups særkende? 

• Kan vi lave en skole hvor der er udveksling af elever på de tre skoler, og hvor Stestrup indrettes 

til særlige aktiviteter? 
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Skolebestyrelsen konkluderede ikke, men arbejder videre med 

problemstillingen på næste møde d. 13. december. 

Skolebestyrelsen ønsker en aktiv kommunikation til lokalområdet omkring de problemstillinger 

som har været drøftet, med fokus på hvordan forholdene er nu og fremadrettet, men også for at 

kunne medvirke til at give en større forståelse af tidligere problemstillinger. 

 

Åbent hus-arrangementer i forbindelse med skoleindskrivning 

18:30 – 18:50 

Forældre fra de lokale forældregrupper er med til at præsentere og profilere skolen på ”Åbne Hus 

arrangementer” kl. 17-18 for kommende skolebørn.  

• 7. december i Merløse 

• 8. december i Stestrup  

• 9. december i Ugerløse.  

 

Orientering fra ledelsen om trivselsundersøgelsen T4: 

18:50 – 19:00 

Der kan ikke indsamles data som tidligere, da det ikke er muligt for ledelsen at følge 

forældredeltagelsen. Når undersøgelsen er afsluttet, vurderes om der er nok data til at 

skolebestyrelsen kan bruge dem i det videre arbejde. 

 

Evaluering af Fælles skolebestyrelsesmøde i Holbæk, d. 2. nov.: 

19:00 – 19:15 

Evalueret og sendt til Christina. Efter mødet er der inviteret til netværksdannelse mellem 

bestyrelserne. Hans er tovholder. 

 

Kommende møder: 

Skoleforum den 13. december i Ugerløse kl. 17.00-19.00 

 

• Opfølgning på Stestrup Skole 

• Kort budget / regnskabs gennemgang. 

• Forældre og lokalsamfundets bidrag til undervisning.  

Kan vi skabe synergi ved at tage forældre med i undervisningen, så vi både får forældre 

energi og spændende faglighed i undervisningen. Hvordan starter man det op? Initiativ fra 

lærere, kompetencebank fra forældre eller helt andre ideer. 
 

 

Skoleforum d. 27. januar i Stestrup. 

• Børnenes skole – status på frihedsforsøget 

 

Skoleforum d. 24. februar i Merløse 

• Budgetønsker. Elevrådet deltager, samt inviterede medarbejdere. 
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