
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Stavnsholtskolen 18-01-2023 

 

1. Orientering fra ledelsen.  

Budget 2023 er ikke sendt frem til skolen endnu.  

Regnskab 2022 ser ud som tidligere fortalt, skolens samlede regnskab er i balance og ender i 0. 

Kort orientering om procedure i forhold til klassesammenlægninger.  

Trafik, forvaltningen for by og miljø har analyseret trafikforholdene og vil i området omkring skolen og 

parkeringspladsen lave ændringer på P-arealet. Der vil blive etableret Kiss and Ride zoner på en del af 

parkeringspladsen så afsætning af børn kommer til at foregå mere gnidningsfrit. På cykelstien vil man 

ligeledes lave ændringer, så farten på kørende cyklister kan nedsættes.  

Dette etableres måske allerede i 2023. 

2. Orientering generelt; Skolebestyrelsesmøde ændringer.  
Februar mødet ændres til 22.2 kl. 17.30 til kl. 20 og  

Marts mødet ændres til 30.3 kl. 17.30 til kl. 20. 

Punkt til næste møde; Hvad er kontakts forældrenes rolle, hvornår kan man f.eks. drøfte ”voldsom adfærd” i 

klasserne og lignende. 

3. Elevrådet orienterede om ting de har lavet i bl.a. december måned, der har været 2 forskellige sjove 
arrangementer, et strikkearrangement og ”lav den længste guirlande”.  
Der har også været afholdt en ”demokrati” dag på skolen for de ældste elever, der fremkom en masse idéer 
som er sendt videre til politikerne og skolens ledelse. Det var en rar, anderledes og hyggelig dag, hvor vi blev 
hørt. 

Medarbejderne; FFOen er rigtig godt kørende, vi har lavet et nyt setup med værksteder hver uge hvor alle i 

personalegruppen på skift deltager, det giver en følelse af at være et stort fællesskab, noget vi har savnet 

både i Corona og i tiden efter. 

FFOen får 25 førskolebørn d. 1.2.23 og vil 1.5.23 modtage yderligere 25 almen børn og ca. 5 E-klasse børn. 

Solhøjgård forventes af modtage 15 førskolebørn 1.5. 

Personalemæssigt har vi fået ansat dem vi manglede, der er ansat 3 nye og der er en medarbejder på vej 

tilbage efter barsel. 

4. Skoleudviklings samtale. Her i foråret afholdes der møde imellem vores fagforvaltning og skolens ledelse. 
Oplægget blev udleveret og gennemgået. Vi vil på næstkommende møde drøfte indholdet. 
 

5. Principper for klassesammenlægning revideret, ændret til principper for ændringer i 
klassesammensætning.  
Der er ligeledes ændret i procedureteksten. 
 

Planlægningsmøde vedr. forældrestormødet er onsdag d. 30.1 kl. 16.30 virtuelt. Henrik sender link. 


