
   

Referat af skolebestyrelsesmøde på Stavnsholtskolen  
24. november kl. 17:30-20:30 
 
Info fra ledelsen – Henrik 20 min. 
 

• Corona 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer begynder forvaltningen at se på. Der arbejdes i øjeblikket i 
skoleledergruppen på hvordan vi skal tolke retningslinjerne. Vi har fået besked på at vi skal forsøge 
at have så normal en hverdag som muligt. Langt de fleste smittetilfælde er i øjeblikket i 
børnemiljøet. Dette gælder generelt i kommunen. 
 

• Tiltag 
Håndvask og indgang fra havedørene 
Ingen forældre på gangene 
Opfordring til forældre om at holde afstand 
Hvis der er smitte i klassen, skal man ikke blande sig med andre klasser. Medmindre det er en del af 
den normale hverdag.  
Sociale arrangementer mindskes. Dvs. at forældre ikke inviteres til julearrangementer.  
Hvis det giver mening at lave et undervisningsforløb udendørs, så gør vi. 
Fra uge 48 er der to ugentligt kviktest til elever ned til 9 år, såfremt der er samtykke fra forældre. 
Alle bliver tilbudt test uanset om de er vaccineret eller ej. 
Henrik skriver status inden jul. 
 

• Budget 2022 
Budget 2021 ser fornuftigt ud. Vi lander tæt på 0. Driftsbudgettet har været påvirket af Corona, 
hvilket har gjort det svært at forudse.  
Budget 2022 er endnu usikkert, da vi ikke har fået nogen tal fra forvaltningen. Vi ved vi mister en 
bevilling til basisklasse og til talentklasser og koordinator. Vi har forsøgt løbende at tilpasse 
lønudgifterne. Der kommer nogle midler fra det generelt løft af folkeskolen og øget tildeling pga. 
beslutning fra byrådet. 
Der er tildelt skolerne midler fra byrådet til læringsmiljøer. Stavnsholtskolen får i denne runde 1,3 
mio. til at lave læringsmiljøer i Ungemiljøet. Vi har startet proces med arkitekter, personale og 
elevråd, så vi forventer at være færdige i 2022. Vi håber på at få lavet fællesområderne og 
klasselokalerne 
 

• Indskrivningsaften – hvordan gik det? 
Det var en rigtig god aften. Der var dobbelt så mange som sædvanlig. Der var ros til at Karin deltog 
på mødet. Pt. er der 67 elever indskrevet på kommende 0. årgang. Både Henrik og Karin har 
efterfølgende fået positive tilkendegivelser fra forældre. 
 

• Hjemmesiden er blevet opdateret og bliver det løbende. Gå ind og se 
 

• Trivsel 
På alle skoler opdager man at sygefraværet er stærkt stigende. Det gælder også Stavnsholtskolen. 
Vi har flere dage hvor vi er strukket til det yderste. Vi tænker at det er eftervirkninger fra Corona. 
Både pres på job og andre ting som at man bliver ramt af Corona i familien.  
Trivselsundersøgelse 
 



   

 
• Info fra – Rikke, Brian, Nikoline og Gustav 10 min. 

Medarbejdere  
Der er en mat stemning, men ingen dårlig stemning. Der er mange ting på spil. Noget privat, noget 
ift. Arbejde. Det er en periode og vi kommer igennem det. Gør lidt ved personale at vi skal begynde 
at forholde os lidt til restriktioner igen. Folk er generelt glade og tilfredse, og der bliver givet max 
gas i FFOen, hvor der også har været en god halloweenfest. 
 

• Elevråd herunder status efter Skolebyrådsdag 
Elevrepræsentanterne var fraværende. Anders orienterede fra skolebyrådsdagen. De har haft en 
virkelig god dag. De havde 6 gode cases og forhandlede på kryds og tværs. 

 
• Elevernes trivsel (løbende opfølgning) – Henrik 10 min. 

Er der særlige opmærksomhedspunkter? Særligt 5. årgang, som jo er den, Som risikerer at gå til 
Kruse i 6.  
Ud fra trivselsundersøgelsen er der ingen grund til særlig bekymring for 5. årgang. Bestyrelsen 
arbejder med trivselsundersøgelsen for alle skolens elever på næste bestyrelsesmøde. 
 

• De store elevers mulighed for at forlade skolen – Kasper/Tine 15 min. 
Under Corona suspenderede vi denne mulighed Hvordan har det fungeret?  
Skal de have lov igen?  
Man kan give tilladelse til at 8.-9. klasser kan forlade skolen i spisepausen, men ikke 7. årgang. 
Punktet vedr. 8-9. årgang skal tages op på kommende bestyrelsesmøde og elevrådet skal inddrages. 
 

• Trafik ved skolen – Anders 15 min. 
Har vi udfordringer? I så fald hvilke?  
Nogen forældre har løftet at der er utryg skolevej og parkeringsplads for de mindste. 
Er der noget vi kan gøre smartere ift. aflevering af børn og giver det mening med skolepatruljer. 
Giver det mening at nedsætte et udvalg der kan kigge nærmere på dette. 
Skolebestyrelsen laver et skriv til park og vej, for at få input til gode løsninger. 
 

• Værdiprocessen – videre arbejde – Kasper 90 min. 
 

• Næste trin med bestyrelsen - skolens vision og True North  
Bestyrelsen arbejdede pga. tidspres i en forkortet proces. Næste SB møde d. 16/12 er det 
nuværende Stavnsholtværdier og ønskerne til Stavnsholtskolens værdier i fremtiden som er i fokus. 
 

• Fastlæggelse af årets temaer/begivenheder – Karin 5 min. 
 

• Møderække: Vi mangler en dato i maj: 24/5 kan den bruges?  
• Dato for: Kommunikation herunder hjemmeside  
• Dato for: IT-Strategi herunder Makerspace  

(Punktet flyttes til næste møde) 
 

• Eventuelt 


