
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Stavnsholtskolen 13-10-2022 

 
Referat af og dagsorden til skolebestyrelsesmødet torsdag den 13. oktober 2022 kl. 17:30 - 20:30 

• Meddelelser 
o Ledelsen (blandt andet budget 2023 og den generelle økonomiske situation for skoleområdet) 

v/Henrik 

Generelt for skolen ser lidt lysere ud end antaget, der vil ikke være besparelser direkte på ” varme hænder” men der 

skal spares på administration og ledelse generelt.  

Det der fylder på nuværende tidspunkt, er besparelser i indeværende år, der er indført udgiftstop med øjeblikkelig 

virkning. For skolen betyder der skal spares på både drift og løn, men også at der skal spares på f.eks. brug af vikarer, 

hvilket har stor indflydelse på vores dagligdag fra nu og frem til jul. 

o Personale v/Rikke og Brian 

Medarbejderne har det ligesom alle andre, det er trist at der skal spares, men vi må forsøge at få det til at fungere, 

personalet vil for søge at dække ind for hinanden så godt som muligt, selvom det ser uoverskueligt ud. På pædagog 

siden fylder det meget at der skal være flere lukkedage i 2023.  

o Elever v/Aksel og Fie 

Der har været elevrådsmøde her til morgen, hvor der blev drøftet helt andre lavpraktiske ting end varme på skolen, 

basketballbanen kan man dårlig nå at bruge i frikvartererne, der er for mange elever til for få legeredskaber. Henrik 

inviterer Aksel til et møde om legeredslaber og hvor man egentlig må være i frikvartererne. 

o Bestyrelse / forældrerepræsentanter 

Der er blevet tilbudt støtte af forældrene mht. forplejning om eftermiddag (eftermiddagsmad), fx kage-/boller 

bagning. Det er desværre ikke muligt at forældrene selv medbringer mad til fælles brug i FFOen, men alle forældre er 

blevet opfordret til at børnene medbringer en ekstra mad i madpakken der kan spises om eftermiddagen.  

 

• De sidste tilbagemeldinger fra forældremøder v/relevante deltagere 

Intet nyt. 

• Informationsaften for nye skolebørn ultimo-oktober v/Henrik 

Der er informationsaften d. 27.10.22 her på skolen. Vi har et opslag om denne aften på vores hjemmeside. 

o Noget bestyrelsen synes vi bør have særligt fokus på / fremhæve? 

Karin deltager på informationsaftenen, bestyrelsen vil gerne have information om hvad vi som forældre skal deltage 

i, i forhold til det sociale liv der er/skal være i klassen.  



 

Det er rart som forældre at få en fortælling om skolens rejse, hvor har vi været og hvor er vi på vej hen. Forældre og 

skole er på rejsen sammen/ i samarbejde med forældrene. 

Fortællingen om vores gode rammer er meget vigtig. Vi har stor fokus på vores læringsmiljøer og på udvikling af 

vores læringsmiljøer. 

Vi er en skole hvor børnene er meget aktive og får lov til at være aktive. 

o Jeg har skrevet til kontaktforældrene i 0. og 1. klasse, for at høre om der er noget, de mener vi bør 
nævne / noget de savnede 

Intet nyt. 

• Meddelelsesbogen v/Henrik (så vidt jeg husker, er det noget vi bør/har udarbejdet et princip for) 

Elevplaner erstattes i 22/23 af en meddelelsesbog, som skal understøtte og kvalificere dialogen mellem forældre, 

lærer og pædagog. Den erstatter ikke andre typer af handleplaner for eleven, men skal snarere forstås som et papir 

”dagsorden” til brug for en dialog mellem forældre, elev og lærer på en skolehjemsamtale. Bestyrelsen skal dog 

udfærdige et princip for brugen af denne.  

Som forældre kunne det være rart at have nogle guidelines eller en lille vejledning på, hvad der kunne være vigtigt at 

få drøftet på en skolehjemsamtale set i lyset af den nye ”meddelelsesbog”.  

Bestyrelsen ønsker også at ”meddelelsesbogen” indeholder det læreren og eleven ønsker at drøfte inden forældrene 

får ”meddelelsesbogen” hjem. Så det bliver synligt for forældrene, hvad det er lærer og elev synes der skal drøftes. 

• Prioritering af emner/temaer for årets arbejde: 
o IT-strategi herunder Makerspace  
o Lærer/pædagog samarbejde (status fra foråret) 
o Førskolebørn – indskrivning af børn 1. februar  

Det vil vi gerne arbejde med 

o Frihedsforsøg - er det relevant før vi ved, hvilke muligheder vi har? 

Det vil vi gerne arbejde med, gerne på januar mødet. 

o Skolebestyrelsens principper (ligger på vores hjemmeside) 
▪ https://stavnsholtskolen.furesoe.dk/media/17084/stavnsholtskolen-principper.pdf 

Det vil vi gerne arbejde med i februar/marts 2023, vi bør opdatere principperne minimum 1 gang om året. 

o Skolebestyrelsesseminar 12. november - hvor mange deltager? 

Seminaret afholdes på rådhuset, bestyrelsen deltager med ca. 5 medlemmer. Henrik og Karin har et oplæg på dagen. 

o Kommunikation - meget bredt - skal konkretiseres 

Det vil vi gerne arbejde med,  

o Hjemmesiden - der er sket rigtig meget. Super godt arbejde. Hvad er status? 

https://stavnsholtskolen.furesoe.dk/media/17084/stavnsholtskolen-principper.pdf
https://stavnsholtskolen.furesoe.dk/media/17084/stavnsholtskolen-principper.pdf


 

Vores hjemmeside bliver løbende opdateret, minimum hver 14 dag  

o Forberedelse til stor-forældremøde  

Vi nedsætter en arbejdsgruppe, 

o Kalender over forældrearrangementer  
o Involvering af kontaktforældre - hvor kunne det være relevant i løbet af året? 

Vi har ændret vores tilgang til indkaldelse og brug af kontaktforældre, vi er begyndt at invitere kontaktforældrene 

løbende til møder med Henrik og Louise på 0.-5.årgang. 

Kunne vi dele arbejdet op i arbejdsgrupper som kommer med et oplæg til bestyrelsesmøderne, fremfor at arbejde 

med emnerne i plenum.  

 


