
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Stavnsholtskolen 15-12-2022 

 
Info fra ledelsen, medarbejdere og elever 

 

Ledelsen: Vi har i en periode været ramt af sygdom, så vi har på trods af udgiftsstoppet været 

nødt til at bruge vikarer  

Vi har og har haft 2 langtidssyge og 2 opsigelser. Vi har dog fundet 2 nye medarbejdere, 

som er blevet ansat. Det er Hans og Nurhan. De starter 1 januar 23. I den første periode 

vil Henrik indgå i matematikteamet og have matematik på 5 årgang. Der bliver også 

ansat 1 ekstra pædagog til vores ressourcecenter.  

Vi har stadig udgiftsstop og regner med at lande på et rundt 0. Det nye budget er ikke 

meldt ud endnu, medio marts regner vi med at have det nye budget. 

Vi forsøger i øjeblikket at få lov til, i dialog med forvaltningen at lave en prøvehandling, 

hvor vi vil kigge på hvordan vi kan skabe ”fremtidens skole” der kan skabe en bedre 

ramme for undervisningen, kan vi gøre det bedre og skabe bedre trivsel for eleverne, så 

de oplever at de får en skole der bliver endnu bedre at gå på. Vi har ikke fået et 

”frihedsbrev” men vil alligevel gerne forsøge at flytte vores grænser lidt og forsøge at 

udvikle skolen.  

På vores bestyrelsesmøde i januar kommer vi til at drøfte og deltage i en 

udviklingssamtale, det er forvaltningens opsamling på skolens udvikling, de ønsker at 

involvere forældrebestyrelsen. 

  

Indskrivningen i år ligger på 65 børn i almenområdet. 

 

APV/Trivsel – medarbejdere, der vil først blive udarbejdet en ny APV i år 2023. 

 

Medarbejderne: Rikke nævner at vi har haft en strategidag hvor vi, ledelse og AMR, TR både fra skole og 

FFO har drøftet det nye store emne ” fremtidens skole/bedre trivsel ”. Kan vi gøre 

tingene bedre. 

Brian nævner at vi også på pædagog siden har fået 2 nye ansatte i FFO, en pædagog  

til E klasse og en til almen. 

 

  



 

 

 

 

Arbejdspunkter jf. seneste bestyrelsesmøde 

- Forældre stormøde, hvad skal det indeholde i år. Vi afholder et forældrearrangement i forbindelse med 
vores Stavnsholts uge, hvor alle forældre kan deltage. Vi vil også gerne afholde et forældre aften 
arrangement, hvor forældrene oplever hvordan det er at gå i skole i 2022. Henrik, Rikke, Tine, Suzanne, Karin 
mødes d. 12. januar kl. 16.15. arbejder videre med idéen. 

- Arbejdsform i bestyrelsen, en del af møderne skal være arbejdsmøder i mindre grupper hvor vi efterfølgende 
mødes vi i plenum og fremlægger. 

- Samrådsmøde 21. november (referat vedlagt indkaldelsen til mødet) 
- Udviklingssamtale med forvaltningen 

 

Skolens principper Gruppearbejde 2-3 i hver 

Princip for undervisningens organisering, gennemgået og revideret. 

- Holddannelse og årgangsdannelse 
- Elevernes undervisnings timetal 
- Skoledagens længde 
- Speciel klasse / gruppeordning skal opdateres 
- Understøttende undervisning ændres/ opdateres 

 

- Høringssvar ift. kommunens opdatering af styrelsesvedtægt vedr. Furesø kommunes skolevæsen 
Høringsbrev vedhæftet. 
 

Det meste er blot en opdatering ift. praksis/lovgivning – dog er nedenstående noget vi skal forholde os til: 

Samrådets sammensætning i § 19: Samrådet suppleres med én forældrerepræsentant for de private 

fritidstilbud 

Som del af høringen bedes skolebestyrelserne og Center MED-skole end videre forholde sig til, hvorvidt de 

ønsker at muligheden for at forældrerepræsentanternes valgperiode fra 4 til 2 år mhp. at give bedre 

mulighed for at tiltrække forældrerepræsentanter til skolebestyrelsesarbejdet, hvis valgperioden blev mere 

fleksibel. Imidlertid kan en kortere valgperiode medvirke til mindre kontinuitet i skolebestyrelsesarbejdet. 

 

Bestyrelsen ønsker at fastholde et møde om året i samrådet med emner om FFO, ligeledes ønsker 

bestyrelsen at en valgperiode fastholdes til at være 4 år. 

 

Kommende bestyrelsesmøder: 
 

18/1 23/2 23/3 19/4 15/5 14/6 


