
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Stavnsholtskolen 13-06-2022 

 
Afbud fra Eva, Ole, Rikke(medarbejder). 

1. Nyt fra ledelsen v/Henrik 

- De 2 nye legepladser er ved at være klar til åbning. De burde kunne tages i brug i næste uge 
- Fagfordelingen er ved at være overstået og inden længe er det muligt at melde de nye teams og skemaer 

ud. Vi mangler stadig at ansætte 1 matematiklærer til 1.årgang og 2 til vores gruppeordning. 
- Processen omkring de nye læringsmiljøer er i fuld gang og bestyrelsen skal se de første tegninger i 

august. 
- Kontaktforældre inviteres til et møde i starten af det nye skoleår, for at få involveret kontaktforældrene i 

højere grad i skolens virke. 

2. Nyt fra medarbejdere v/Rikke og Brian 

- Brian orienterede om at FFO’en i øjeblikket mangler hænder. Der er jobopslag ude, og der er samtaler i 
kommende uge.  

3. Nyt om trafik v/Tine? 

- Der er kig på parkeringsforholdene i forbindelse med Arenaen, og udfordringer med parkering i 
weekenden. Tine forventer at skolen bliver hørt såfremt der sker ændringer.  

- De to fodgængerovergange ved tjørnevænget og ved rundkørslen er der fokus på sikre cykelveje og 
belysning. 

4. Har vi allerede nu emner til næste skoleårs møder (så vi ikke glemmer dem) 
(vi tager selvfølgelig en runde mere til første møde i august). 

- Førskolebørn – indskrivning af børn 1. februar  
- Socioøkonomiske fordeling af elever på skolerne 
- Læringsmiljøer i ungemiljøet  
- Meddelelsesbogen  
- Frihedsforsøg 
- Skolebestyrelsens principper 
- Skolebestyrelsesseminar  
- Kommunikation 
- Hjemmesiden 
- Forberedelse til stor-forældremøde 
- Kalender over forældrearrangementer 
- Involvering af kontaktforældre 

  



 

 

5. Evt.   

 
Datoer for forældremøder i kommende år: 
- Der er kig på parkeringsforholdene i forbindelse med Arenaen, og udfordringer med parkering i 

weekenden. Tine forventer at skolen bliver hørt såfremt der sker ændringer.  
- 0. årg. Torsdag d. 1. sep. Kl. 17-19 Maria deltager 
- 1. årg. Torsdag d. 1. sep. Kl. 19-21 Maria deltager 
- 2. årg. Onsdag d. 7. sep. Kl. 17-19 Maria deltager 
- 3. årg. Onsdag d. 7. sep. Kl. 19-21 Maria deltager 
- 4. årg. Mandag d. 12. sep. Kl. 17-19 Tine deltager 
- 5. årg. Mandag d. 12. sep. Kl. 19-21 Tine deltager 
- 6. årg. Torsdag d. 11. aug. Kl. 17-19 Tine deltager 
- 7. årg. Mandag d. 22. aug. Kl. 17-19 Louise deltager 
- 8. årg. Torsdag d. 11. aug. Kl. 19-21 Tine deltager 
- 9. årg. Mandag d. 22. aug. Kl. 19-21 Karin deltager 

Gruppeordningen afventer datoer. 

 

Første bestyrelsesmøde i kommende skoleår – onsdag d. 17. august kl. 17.30-20.00. 

Der skal fra skolen og bestyrelsen lyde en stor tak for indsatsen i skolebestyrelsen til vores tidligere formand  

Ole Svarrer, samt til nuværende bestyrelsesmedlem Eva Refnov. 


