
   

Referat af Skolebestyrelsesmøde 28.4.21. 
 
Info fra ledelsen. 
Tagbyggeriet fylder stadig, de folk der arbejder på pladsen eller kører med materialer til pladsen, har svært 
ved at respektere at de arbejder på en skole hvor der er børn. Der køres på cykelsti og legeplads med både 
trucks og lastbiler. Vi får mange klager fra forældre og det har afstedkommet at kommunale ejendomme 
har måtte tage over. Klager vedr. byggeriet skal nu stiles til kommunale ejendomme. Skriv er sendt ud til 
alle forældre. Der er sendt en tidsplan ud i dag som beskriver at de skulle være færdige med taget medio 
august.  
 
Legepladsombygningen er til gengæld færdig og allerede taget i brug. 
Næste projekt legeplads er også gået i gang, vores legepladsudvalg har peget på at der bygges et stort 
klatre, bevægelses område ved cykelparkeringen ved øst indgangen. 
Samtidig har vi søgt midler i et privat legepladsfirma som vil understøtte ombygning af området ved 
basketballbanen. 
 
Vi har fået lidt ekstra midler til at give de ældste elever et fagligt løft her efter Corona. Ca. 80.000 kr. vi 
bruger vores egne medarbejdere til opgaven. Pengene skal bruges inden udgangen af juni.  
Der er også tildelt ekstra midler til PPR-opgaver fra PPR til de elever der har brug for at få understøttet 
deres trivsel. 
 
For at øge fokus på elevernes trivsel vil vores skolehjemvejleder ikke have undervisningsopgaver i næste 
skoleår, vi vil bruge hende til at løfte trivsel hos de elever der har brug for det. 
Trine og Henrik arbejder i øjeblikket med at danne sig et overblik over skolens drift i 2021. 
Lønbudgettet ser ud til at lande på et rundt nul når året er omme. 
 
Afviklingen af skolehjem samtalerne er ikke faldet på plads endnu med personalet, det vil enten blive en tlf. 
samtale eller virtuelt. Lærergruppen er i øjeblikket godt brugt og vi oplever begyndende stress blandt dele 
af personalegruppen, det gør det sværere at få lavet en god ramme for blandt andet afholdelse af 
skolehjemsamtalerne.  
 
Bestyrelsen mener at det kan skabe lidt ro, også i lærergruppen at få afviklet skolehjemsamtaler inden 
sommerferien. Forældrene har manglet kommunikation med børnenes lærere i Corona perioden fordi de 
ikke kunnet komme på skolen, det har skabt frustration blandt forældrene. 
På 6 årgang har en lærer fået nyt job, der ansættes en ny til august. 
 
Generelt fokus på elevernes trivsel:  
Udgangspunktet er det skriv som fælleselevrådet har sendt til det politiske niveau om manglende trivsel 
blandt mange elever i folkeskolen. Mange unge er ramt af stress, angst, skolevægring, det er ikke lokalt 
funderet men snarere en samfundstendens. Der er en tendens blandt de elever der har det skidt, de 
isolerer sig. Måske dækker den nationale trivselsmåling ikke godt nok, den mentale trivsel er f.eks. ikke 
medtaget i trivselsundersøgelsen. Bør man fra forvaltningens side lave en undersøgelse i et forsøg på at 
afdække problemstillingen. 
 
Vi sætter punktet fast på vores fremtidige bestyrelsesmøder så vi kan fastholde vores fokus på 
problemstillingen. Hvordan får vi undersøgt hvordan situationen ser ud på vores egen skole.  
Hvordan får vi det afdækket.  
 



   

 
 
 
 
Ved vi om forvaltningen vil starte en undersøgelse op på elevrådets henvendelse.  
Skal bestyrelsen selv tage initiativ til at opsøge viden hos eksterne interessenter evt. ved oplæg fra 
eksempelvis ”børns vilkår” eller ”skole og samfund”. 
 
Høringssvar til indskrivningsrækkefølge og skoledistrikter 
Vi ser ikke at en ændring af skoledistrikterne vil ændre på vores udfordringer på Stavnsholtskolen.  Vi er 
tværtimod bekymrede for at vi kommer til at miste penge på ændringen. Vi vil derfor få mindre midler at 
lave indsatser for men stadig have de samme udfordringer.  
 
FFO Raketten 
Hvilket pædagogisk arbejde har man på Raketten. 
Punktet udsættes til næste møde pga. manglende tid til ordentlig debat. 
 
Hjemmesiden  
Den lille arbejdsgruppe har valgt at starte med tekstdelen og vente lidt til senere med billede siden.  
 
Forældremøde 
Forældremødet efter sommerferien, hvilke emner skal vi have på, de unges trivsel, som vi har drøftet i 
aften kunne være et godt punkt. 
 
Medarbejderstaben 
Brian fortalte om ny arbejdstidsaftale for pædagoger som træder i kraft her 1 maj. Pædagogerne er lidt 
tyndslidte, de savner deres fællesskab, man er meget alene i det daglige. 
 
Rikke 
Medarbejderne synes at det har været givtigt at det er blevet aftalt at lærerne har stor indflydelse på den 
nye skoleplan. Det har givet lidt ekstra på batterierne. 
 
Fagfordelingen er faldet på plads i forhold til teams. 
 

Referat 👴 Michael 
 
 


