
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Stavnsholtskolen 16-11-2022 

 
Info fra ledelsen, medarbejdere og elever 

 

Ledelsen:  FFO bidrager med julepynt til juletræet til julearrangement for hjemløse 

I dag er skolen løbet tør for printerpapir. Vi skal nok finde noget mere papir, men vi 

mærker udgiftstoppet. Det der presser mest, er manglen på personale til vikardækning. 

Personalet dækker ind og gør det virkelig godt. Sygefraværet er tilfredsstillende på 

5,6%. 

Vi fortsætter med prøvehandlingen om at hente kontaktforældre ind til møde i 

Børnemiljøet. Det oplever vi giver god mening. 

Der er møde med forvaltningen om de trafikale forhold i den nærmeste fremtid. 

 

Medarbejderne: Efter lidt startvanskeligheder kører det nye vikardækningssystem, hvor medarbejderne 

selv anmoder om ferie m.m., og kan skrive beskeder til vikarerne.  

I FFO’en er vi ved at være fuldtallige det hjælper. Udgiftstoppet er en udfordring, men 

det går ok. Vi har holdt halloweenfest, med fantastisk opbakning fra forældrene.  

 

Elever:  Holdt møde i dag om hvad der skal ske til december. Juleklippedag som sædvanlig. 7. 

dec. Lave den længste gearlande, og d. 14. et strikkearrangement. Julerap konkurrence 

med klasserne. Vi skal have afklaret økonomien med Henrik. 

 

 

Opsamling fra seneste bestyrelsesmøde 

Forældre stormøde - 15. dec. 

Arbejdsform i bestyrelsen - 15. dec. 

Lærer/pædagog-samarbejde - 15. maj 

Skolens principper – 18. januar 

Præsentation af IT-strategi og Makerspace – 19. april 

Kommunikation – 23. februar 

Frihedsforsøg – skal løbende diskuteres i 2023. 

Førskolebørn – evt. arbejdsgruppe. 

  



 

 

Samrådsmøde 21. nov. 

Tema: Hvilken rolle kan skolen spille for at fremme børn og unges trivsel? 

Der er bekymring om førskolebørn der starter d. 1 feb.  

Input fra skoleledelsesstrategiseminaret med fokus på elevrefleksioner omkring den gode skole. 

FFE: Eleverne skal være med til at definere hvad skoledagen skal indeholde. 

Tid til fordybelse. Væk med præstationspres. Særlige dage. Ture ud af huset.  

 

 

Skolens principper 

Bestyrelsen formulerede princip for meddelelsesbog og gennemgik resten af bestyrelsen principper til det fremtidige 

arbejde i bestyrelsen, hvor skolens værdisæt bl.a. skal indskrives.  

Princippet for meddelelsesbogen er godkendt af bestyrelsen. 

 

Evt. 

Henrik har holdt møde omkring affaldssortering med kommunale konsulenter. Der er sat en proces i gang, og i 

foråret vil der blive set på at uddanne elever og personale i sortering af affald. 

 

Fremtidige møder 15-12-2022, 18-1-2023, 23-2-2023, 23-3-2023, 19-4-2023, 15-5-2023, 14-6-2023. 

 


