
 

 

Referat skolebestyrelsen d. 31. marts 2022 kl. 17.00-19.00 i Merløse  

Ordstyrer Hans. Referent Pia 

 

 

Tid  Referat 

Deltagere Troels A, Dennis og Bettina fra Stestrup 
Camilla fra Ugerløse 
Tanja, Hans, Susanne og Pia fra Merløse 
Tina fra AC 
Maren fra elevrådet. 

Elevråd 
Elevernes 
Budgetønsker 
 

Orientering om elevrådets proces omkring ønsker til skolen, legeplads, mooncars 
mv. 
Da der pt. ikke er elevråd på alle skolerne, er ønskerne delt op på den enkelte 
skole. I dag er det Merløse. 
Pia fortalte om processen med elevernes ønsker i Merløse, besøg af 
legepladskonsulent, og indkøb af kvalmegynge, maling til legehus som forældre 
hjælper med at male, nyt sand i sandkassen, og nyt faldunderlag til rutsjebanen. 
Med hård prioritering er det blevet til budgetønsker om 17.000 kr. til anhængere til 
mooncars, og 2 mooncars. Maren præsenterede det for elevrådet og forældrene 
havde en del spørgsmål til anvendeligheden af anhængerne. 
Der er afsat 50.000 kr. til elevrådenes arbejde med budgetønsker, og 
skolebestyrelsen bevilgede 17.000 kr. til Merløse. Såfremt der skal bruges lidt mere 
til tilbehøret, er det også bevilget. 

Budget Orientering om budget. 

Tina orienterede om det underskud vi bringer med os fra sidste år, samt status på 
kommende år. Der er en del ubekendte, bl.a. antallet af x-klasser og antallet af 
børn i Stestrup. Nu hvor vi ikke har de større skoler til at hjælpe, er vi pressede på 
økonomien. I Stestrup genereres hver dag underskud. Pia har lavet nyt skema til 
Stestrup hvor der ikke anvendes vikarer, og en lærer på barsel samt et antal 
pædagogtimer er overflyttet til Merløse, som har en ledig lærerstilling samt en 
opsparing af pædagogtimer. 

Når den nye leder Rene tiltræder, fremlægges et budget til godkendelse. 

OmVerden Orientering om projekt OmVerden 
- Der afholdes borgermøde i Merløse d. 20. april. 

 

Gratis SFO til 
mellemtrinnet i 
Merløse 

Der er bevilget penge fra Covid 19 pulje til at 4.-6. klasse elever i Merløse kan gå 
gratis i SFO fra midt i maj og resten af 2022. Lige nu er udfordringen at finde en 
administrativ løsning på hvordan forældrebetalingen stilles i bero. Udmelding til 
forældre afventer dette. Orientering på næste møde. 

Mødedatoer for 
skolebestyrelse 
og Skoleforum 

Næste møde var planlagt til d. 28. april. Det er flyttet til Rene er tiltrådt. 

Skolebestyrelsen mødes d. 5. og 19. maj – samt 16. juni. 

 



Fælles 
skolebestyrelse 

Tanja orienterede fra fælles skolebestyrelsesmøde d. 24. marts, hvor 
repræsentanter fra hele kommunen var samlet i Merløse. 

Børnenes skole d. 28. april er der konference i Svinninge. Tanja er forældrerepræsentant. 

Øvrige deltagere: 

2 fra fælles elevråd. (Clara og Noah) 

2 fra projekt omverden. (Mette og Rikke fra Holbæk bibliotek) 

2 fra Merløse (pædagog Stig og lærer Fie) 

2 fra Ugerløse (Mette og?) 

Pia Ledelse 

Principper Det er aftalt at handleplanen mod mobning skal gennemses og evt. justeres.  
Principper for skole-hjem-samarbejde skal ligeledes opdateres til den nye skole. 
Skolebestyrelsen mangler overblikket over de eksisterende principper. 
Pia laver aftale med Lærke, om at alle principperne er tilgængelige på hjemmesiden 
og løbende opdateres. 
På næste møde d. 5. maj laves en plan for udarbejdelse/revidering af principper. 

Opstillede til 
bestyrelsen 

Camilla Duelund Frederiksen (Ugerløse) 
Stine Krüger Veng (Ugerløse). Stine vil gerne stoppe, og da der er 3 andre fra 
Ugerløse, er det en mulighed)) 
Hans Sonne Lund (Merløse) 
Tanja Lange (Merløse) 
Ziff (Ugerløse) 
Camilla Greve (Ugerløse 
Louise (Stestrup) 
Der mangler en fra Stestrup. Pia tager kontakt til Kat. 

Skoleforum/ 
bestyrelse 

Kort drøftelse omkring deltagere til møderne. Der er behov for møder hvor der ikke 
er gæster, og samtidig et ønske om at åbne op for inddragelse i beslutningerne. 
Ønske om at en politiker følger skolens udvikling. Dette punkt sættes på dagsorden 
når Rene starter. 

Lukket møde Bestyrelsen har modtaget en mail. Denne kan ikke behandles i bestyrelsen, da 
bestyrelsen ikke må sagsbehandle. 

 

Stestrup, St. Merløse & Ugerløse Skole  
Holbæk Kommune  

Læring og trivsel   
www.holbaek.dk  


