
 

 

 

Referat  

Skolebestyrelsens møde mandag d. 8. august 2022 

Tid Dagsorden og referat 

Deltagere Forældrerepræsentanter fra Ugerløse er Camilla Greve, Ziff og Rikke. Camilla 

Duelund er suppleant. Medarbejderrepræsentant Julie 

Forældrerepræsentanter fra Stestrup er Louise og Katarzyna. 

Medarbejderrepræsentant Morten 

Forældrerepræsentanter fra Merløse er Tanja og Hans. Medarbejderrepræsentant 
Eva. 
Ledelse Renè og Pia. 
Administration Tina og/eller Lærke 
 
Fraværende Julie, Ugerløse og Camilla Greve, Ugerløse 

Skolebestyrelsen 
konstitueres 

Der skal vælges en formand og næstformand. 

Hans er formand og Tanja er næstformand. 

Suppleanten (Camilla Duelund) deltager i møderne 

Fælles 
pædagogisk dag 

16/9 
 

D. 16/9 afholdes fælles pædagogisk dag fra kl. 12. Skole og SFO lukker. 

På sidste møde aftalte vi at skolebestyrelsen opfordrer til at forældre 
hjælper hinanden med børnepasningen. Hvordan opfordrer vi? 

- Hvis forældrene har en udfordring med at hente deres barn, er 
bestræbelsen at forældrene indbyrdes hjælper hinanden. Der 
opfordres ligeledes på forældremøderne – af skolebestyrelsen. 

- Ziff og Hans udformer et brev der udsendes på Aula. Deadline d.6. 
september for indmelding fra forældre der mangler pasning. 

- Teamet omkring klasserne står for at samle op, hvis der er børn 
der står tilbage. 

Planlægning af 
forældremøder. 

 

Stestrup 16/8 kl. 17 

Ugerløse 31/8 kl. 17 

Merløse 0.- 2 klasse d. 15/8 og 3.-6. klasse d. 11/8 kl. 17 

Der er fællesmøder, hvor bestyrelsen kommer med et oplæg og 

værdikortene.  

Forældrene inddeles i grupper (tilfældige) hvor kortene drøftes. 



 

(dilemmakort er vedhæftet referatet). Grupperne sætter en post-it på 

planche og der opsamles kort i plenum. (vedhæftet værdikortene) 

Skolebestyrelsen præsenterer bestyrelsens arbejde – Tanja laver et 

talepapir som alle kan bruge. 

”Skole og Forældre” har et onlinekursus hvor man kan blive klogere på 

det at sidde i bestyrelsen. 

Skolerne finder ud af hvordan de tilbyder et lille Aulakursus. 

Drøftelse af den 
videre proces 
for ”Princip om 
Skole-hjem-
samarbejde” 

Dagsorden næste møde d. 6. september: 

- Opsamling fra forældremøderne 
Drøftelse af strukturen for det formelle samarbejde med klasseråd og 
afdelingsråd samt skole-hjem-samtalerne. 
Hvordan sikrer vi kvaliteten af det uformelle samarbejde om børnene? 
Pia kommer med et oplæg som bestyrelsen arbejder med i mødet 
 

- Årshjul for bestyrelsens arbejde 
Hans, Tanja og Pia forbereder punktet 
Desuden opsamling på fællespasning – evaluering fra personale og så 
vidt muligt også fra elever og forældre. 
 
Referat: Pia 

 Skolebestyrelsesmøder skoleåret 2022/23 
Tirsdag d. 6. september i Ugerløse 
Torsdag d. 6. oktober i Stestrup 
Mandag d. 7. november i Merløse 
Tirsdag d. 6. december i Ugerløse 
Torsdag d. 12. januar i Stestrup 
Tirsdag d. 21. februar i Merløse 
Torsdag d. 16. marts i Ugerløse 
Tirsdag d. 25. april i Stestrup 
Tirsdag d. 23. maj i Merløse 
Torsdag d. 15. juni i Ugerløse 
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