
   

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 16.12.21 
 
Afbud: Henrik, Tine, Luise, Eva 

1. Info fra ledelsen (Henrik / Kasper / Michael)  

Henrik har tidligere sendt en mail ud i forhold til status på Corona, denne mail er meget dækkende for 
situationen på skolen. Da KL samtidig oplyser at nedlukningen kun varer 4,5 dag og at vi alle vil være fuldt 
fremmødt d. 5.1.22. arbejder vi kun ud fra det korte scenarie og skaber en så god hverdag/skoledag som 
muligt.  På personalesiden er vi en del pressede i øjeblikket af både Corona sygdom, Corona karantæne, 
forkølelse og influenza, vi er dog ikke hårdere ramt end andre dele af kommunen. Vi regner med at vi 
kommer igennem denne nedlukning på en god måde. Der er god stemning på skolen og de elever der er 
mødt frem, er glade. Der er tilmeldt 41 elever til nødundervisning, lidt flere fremmødte end tilmeldte, altså 
udover specialklasserækken. Fra 6-9 årgang er der ikke nogen der er mødt ind på skolen. Elever der ikke er 
tilmeldt, er altid velkomne hvis de har behov. Samme billede gør sig gældende for FFO. 

Vi har holdt ansættelsessamtaler dags dato både i specialområdet og almenområdet. Der er ikke mange 
kandidater til stillingerne, for almenområdet er ansættelsesudvalget gået i tænkeboks. 

Punktet ” ved vi hvad Finansloven vil give os af ekstra muligheder,” skubbes til et senere møde. 

2. Info fra Eleverne / Elevrådet (Nikoline og Gustav)  

Punktet flyttes til næste møde, da eleverne ikke er blevet indkaldt, dette skyldes at vi ikke havde 
kontaktoplysninger på Gustav og Nikoline. 

3. Info fra medarbejdere (Rikke & Brian). Fra lærersiden er den nye nedlukning håndteret, dele af 
lærerstaben underviser hjemmefra og andre arbejder virtuelt og analogt på skolen. På spørgsmål 
om hvad hvis nedlukningen fortsætter efter nytår siger Rikke at ” det må vi tage på det tidspunkt 
hvis det kommer”. Vi regner med at få tid til forberedelse til en evt. nedlukning efter nytår. På 
FFOen bliver situationen ligeledes håndteret på en god måde. Der er samlet et fremmøde på 35 
børn (Solhøj/Raketten). (5/30). 
 

4. Værdiproces - hvilken skole drømmer vi om, at Stavnsholtskolen skal være? (Kasper). Der er sendt 3 
mails ud med indhold fra andre skoler, som vi får 10 min. til at læse, efterfølgende skal vi hver især 
forholde os til de værdier vi læser og herefter skal vi drøfte hvilke værdier vi selv ønsker at vores 
skole skal stå på.  

Vores værdigrundlag skal jo overordnet være en del af: Kommunens lærings-og dannelsessyn, True 
North, Skolens vision og Folkeskolens formålsparagraf. 

Hvilke værdier synes vi der kommer til udtryk på skolen nu som er værd at bevare? I må gerne 
finde 3 som vi herefter deler. 
Post it:  

Mangfoldighed, nærvær, ambitioner, nysgerrighed, glæde, fællesskab, at understøtte eleverne 
bedst muligt. 



   

Hvad synes vi skal tages med? 

Post it: 

Mangfoldighed, den moderne verden, nærvær, faglighed, fællesskab, livsduelighed, gode 
læringsrum, ansvarlighed og respekt, glæde og passion, gensidig respekt imellem lærer og elev, 
trivsel og nærvær, turde fejle, nysgerrighed, dannelse, forståelse af hinanden, sammenhængskraft,  

Er der dele af disse vi allerede nu skal tage med? 

Post it:  

Fællesskab, den moderne verden (nye lækre læringsrum, velfungerende it), vi omfavner den 
moderne læring, Makerspace, moderne litteratur, kunst, mangfoldighed, bæredygtighed, trivsel, 
glæde og passion, det må gerne være sjovt at gå i skole,  

 

5. Forårets møder - herunder forberedelse af valg til skolebestyrelsen (Karin / Henrik)  

Hvem stiller op? Lotte vil gerne repræsentere specialklasserne, Maria genopstiller. 

Fratræder; Karin, Ole, samt Anders som ønsker at fratræde dags dato.  

Vi mangler meldinger fra Louise, Tine,  

Dato på maj-mødet er tirsdag den 24. maj,  Godkendt.  

6. Punkter til kommende møder: 
a. IT-strategi herunder Makerspace 
b. Kommunikation eller andre temaer 
c. Samarbejdsprojekt på 1 årgang, hvordan skaber vi en god ramme for samarbejdet imellem 

pædagoger og lærere. 
d. Fælles om fællesskaber. 
e. Gå fra skolen i undervisningstiden. 
f. Trafikkaos, opdatering. 

 

7. Evt. Kan vi ikke få møderækken skrevet ind nederst på siden i referaterne? Kan vi lave et 
nyhedsbrev, video til forældrene omkring skolebestyrelsens arbejde for at trække kandidater til 
bestyrelsen. 

1 møde i det nye år er 26 januar 2022 og møde 2 er 24 februar 2022. 

 


