
   

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 19-08-2021 
 

• Info fra ledelsen 

Starten på året. Det har været den bedste start på skoleåret som vi har oplevet i de år som vi har været 
her på skolen. Ikke kun pga. glæden over lettelsen af restriktionerne. Stemningen er god og der bliver 
talt, diskuteret og debatteret rigtig meget pædagogik og didaktik, og samarbejdet om opgaverne på 
årgangene i en endnu højere grad end tidligere. 
Derudover har vi sat en prøvehandling i gang på 1. årgang omkring samarbejdet mellem lærere og 
pædagoger for at undersøge hvordan vi fremadrettet kan forbedre samarbejdet mellem faggrupperne 
generelt i skolen.  
Vi har stadig gang i tagbyggeriet. Det har vist sig at være en rigtig bøvlet sag og proces, som har betydet 
meget ekstraarbejde for os alle og især vores servicearbejder.  
Vores sygefravær ligger på nuværende tidspunkt på 3,2% i 2021. (4,46% i 2020) Hvilket er meget 
tilfredsstillende.  
Lige før sommerferien opsagde vi samarbejdet med vores ene musiklærer. Vi vil stadig gerne have 
morgensang, hvilket ikke har været muligt under corona.  
Vi har ansat en ny dygtig lærer til 7. årgang, som bl.a. underviser i dansk og idræt m.m. 
Vi har sendt en vores vikarer ud for at aflaste Egeskolen i den tragiske situation de står i. 
Driftsbudgettet har været ramt lidt af øgede udgifter til bogindkøb og lejrskoleophold. De øgede 
udgifter er noget som vi fremadrettet kommer til at tale om i bestyrelsen. 
Bestyrelsen blev præsenteret for værdiprocessen, og skal arbejde med værdierne i løbet af efteråret. 
 

• Info fra medarbejdere: 
Det er rart at være tilbage, og alle er glade. Vi er i gang med spændende pædagogiske processer. 

 

 

• Elevernes trivsel (løbende opfølgning) 

 

• Er der nogle årgange, som tager det nye værktøj ”Fælles om fællesskaber i brug”? 

Bruges på 0.- 5. årgang + 7. årgang.  
 

• Brainstorm omkring Årets temaer/begivenheder 

 Brainstorm, fordeling ud på året, ikke detailplanlægning. Se vedhæftede årshjul  
 (principper, tilsyn, lærernes dag mm.) 
 

Kommunikation herunder hjemmeside 
 

IT-strategi herunder Makerspace 
Lærer/pædagog samarbejde (sidst på året) 
Budgetopfølgning 
Høringssvar til det kommunale budget 
Arbejdet med skolens værdigrundlag 
Personalets dag 5. oktober 
Skolebestyrelsens deltagelse på særlige arrangementer 
Elevinddragelse i Ungemiljøet 



   

• Godt fra start efter sommerferien  

 
• Datoer for de første bestyrelsesmøder efter sommerferien  

 
Bestyrelsen vedtog følgende datoer: 27/9, 25/10, 24/11, 16/12, 26/1, 24/2, 28/3, 27/4, ?/5, 13/6. 

 
• Forældremøder:  Hvordan er de afholdte møder forløbet? 

Hvornår og hvordan kan vi afholde det fælles forældremøde, hvor 
årsberetningen behandles? (lovpligtigt) 

 
• Godkendelse af nedenstående årsberetning 

 
Årsberetning for Stavnsholtskolens bestyrelse 2020/21 
Indledningsvis vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at give en stor tak til ledelse og 
medarbejdere for deres håndtering af de mange udfordringer det sidste halvandet år har budt på. Også 
en stor tak til jer forældre – selvom I og jeres børn har haft alt andet end et normalt skoleår og I har 
måtte håndtere nedlukninger, fjernundervisning, nødundervisning, isolation osv. Har vi oplevet en stor 
opbakning og forståelse – alt i alt en tid præget af stor vilje fra alle parter til at få skoledagen til at 
fungere bedst muligt under de gældende vilkår. Mange tak til jer alle. 
Også arbejdet i skolebestyrelsen har været vanskeliggjort og meget fokus har været på at få hverdagen 
til at fungere, men der har trods alt været begivenheder, som er værd at nævne: 
 
• Diverse ombygninger både inde og ude: Pædagogisk Lærings Center (PLC), legepladser, 

Maker-Space, igangværende tag-renovering 
• Ansættelse af Cecilia Fava, som ny leder af specialklasserækken 
• Eva Bjørk Kristjansdottir modtog Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2021 
• 6.X vandt DR’s innovationskonkurrence (det er andet år i træk, at en klasse fra 

Stavnsholtskolen vinder denne konkurrence) 
 

Der er sket meget på Stavnsholtskolen de sidste par år og jeg kan kun opfordre til, at I lægger vejen 
forbi og ved selvsyn ser de mange forandringer, der er sket både ude og inde.  

 
På bestyrelsens vegne   Karin Alsø 

Formand for Stavnsholtskolens bestyrelse 
 

• Eventuelt 

 
 
 


