
 

 
 

 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE d. 21. august 2018 
 

Stavnsholtskolen kl. 18.00-21.00 
 

Evt. afbud til bestyrelsesmødet mailes til Henrik – heh1@furesoe.dk 

 

Indkaldte: Karin Alsø, Laila Fisker-Andersen, Ole Svarrer, Susanne Kamstrup-Braad, Heidi Schiødt, Mette 

Berner, Michael Steenberg, Brian Kirkegaard, Rikke Møller Madsen,  Michael Kondrup, Tine Loft, Rikke 

Toldam 

Elevråd: Maja 7c og Charlotte 8a 

 

Afbud: Rikke Møller, Brian Kirkegaard 

 

Fraværende:  Elevråd, Rikke Toldam 

 

Ordstyrer: Ole Wejse Svarrer 

Referent: Michael Kondrup 

 

Del 1: ORIENTERING- OG SAGSBEHANDLINGSSAGER  

(18-20.30) 

 

001: Konstituering af bestyrelsen v. Ole 

- herunder valg til samråd og ansættelsesudvalg  Konstituering: Ole Svarrer Formand 

,Karin Alsø Næstformand, forældrerep. i ansættelsesudvalg Michael Steenberg, supl. 

Susanne Kamstrup-Braad, Samrådsrep, Karin Alsø, supl. Susanne Kamstrup-Braad. 

 

002: Deltagelse på forældremøder. v. Ole 

- Afklaring af bestyrelsens deltagelse på årgangene samt 3 emner der tages op.  Følgende 

deltager; Ole Svarrer på 0, 1, 3 og 4 årgang, Mette Berner 7 årgang, Karin Alsø 5 og 6 

årgang, Michael Steenberg 2 årgang, Susanne Kamstrup-Braad 9 årgang.  se særskilt liste 

med datoer. 

- Emner til møderne; Temaer fra årshjul, K-forældre, Vigtigheden af at bakke op om deres 

børns skole og læring og det nye skole/hjem samarbejde. Ole sender et talepapir ud. 

- K-forældre skal efterfølgende evaluere den nye skole/hjem samarbejdeform fra 18/19. 

- K-forældre skal møde smed  ledelsen og bestyrelsen. Henrik vil deltage i møderne for 0 til 5 

kl. for at  præcisere ledelsens fokusområder herunder vores nye skole/hjem samarbejde.  

 

003: Drøftelse af mødeplan for bestyrelsen samt form og længde v. Ole 

-  korte/lange møder -  informations/arbejdsmøder.  Vi fastholder de møder vi har for 

nuværende og indsætter 2 arbejdsmøder i løbet i året. Henrik har lavet ny mødeplan med 



 

 
 

 

ændret starttidspunkt 17.30. 

-  

- Datoer 

o 21.8  

o 14+15/9 skolebestyrelsesseminar 

o 28.9 Arbejdsdag for skolebestyrelsen (klokken 15-21) 

o 19.10 - 29.11 - 14.1 - 20.2  

o 21.3 Arbejdsdag for bestyrelsen (klokken 15-21) 

o 24.4 - 23.5 

o 20.6 - sommerafslutning 

 

004: Fastsættelse af dato for forældrearrangement – indhold drøftes senere, forslag er dog velkomne.   

       v. Ole. 

 Dato besluttet: Onsdag d.8 maj 

 

005: Endelig afklaring af deltagelse på bestyrelsesseminar v. Henrik 

- En opfølgning på Henriks mail fra d.15.8 – hvem deltager og skal vi arbejder efter 

seminar? Bestyrelsen bliver siddende og runder dagen af og lægger arbejdsprogram og 

dagsorden for d. 28.9 

 

006: Arbejdsfredag d.28.9, klokken 15-21. v. Ole 

         Indhold:  

- Redigering af principper 

- Hvordan præsenterer vi bestyrelsen for skolens forældre? Pjece, Halloweenfest…Etc? 

- Andet? Fastlæggelse af arbejdsprogram laves på bestyrelses seminariet. 

 

007: Henrik og Ole skal udarbejde en procesplan for arbejdet i skolebestyrelsen 

- Hvilke arbejdsområder/fokuspunkter har vi? 

- Fokus på top 10 %  

- Digitalisering, duolingo digitalt arbejdsprogram 

- Inklusion i almenklasser, medfølgende budget, ppr ressource 

- Integration, hæve 2 sprogs drenge 

- Kommunikation, skrue op for charmen, fortælle den gode historie, lækre 

undervisningsmiljøer, brande skolen. 

- Bæredygtighed/klima 

- Folketingsbesøg 

- Skole/hjem samarbejdet, loppemarked, restuarant, anden etniske familier involveret 

- Fremtidens arbejdsmarked, åben skole 

- Featureuge 

- Udvikle ungemiljøet 

- Samarbejdet mellem specialområdet og det almene. 

- Samarbejde med almen klasser, både fagligt, socialt 



 

 
 

 

- Rød tråd i skolelivet for specialklasserne. 

 

008: Ny integrationspolitik er i høring.  

- Skal bestyrelsen indgive et høringssvar ? Sidste frist d.28 august 

Ole laver et høringssvar som sendes rundt. 

 

008: Præsentation af den delte klasselærerrolle på Stavnsholtskolen v. Henrik 

Flyttes til efterfølgende møde. 

 

 

009: Præsentation af en tidslinje for en fagfordeling.  v. Henrik 

- Hvorfor kan det være svært at være klar med skemaer tidligere? 

- Hvordan kan det skyldes at der kan komme store ændringer lige inden sommerferien? 

Flyttes til efterfølgende møde. 

 

010: Præsentation af skolehjemsamarbejdet i 2018/2019 der er præsenteret for personalegruppen  

        v. Henrik 

Henrik gennemgik den nye skole/hjem strategi, som overordnet betyder at der fremadrettet skal være 4 skole-

hjem samtaler/arrangementer om året. Eleverne deltager i alle samtaler og indholdet skal tage udgangspunkt i 

det eleverne har været igennem i perioden, eleven skal have taletid og være forberedt. Eleven skal guides 

igennem samtalen hvor eleven selv fortæller om sin progression. Svære personlige emner tages ikke op på de 

samtaler, men tages på et andet tidspunkt. Eleven må ikke opleve at falde igennem. Eleven skal opleve at være 

en succes. 

På 2 og 4 samtale skal eleverne vise skole, eleverne skal fremvise de faglige projekter de har arbejdet med i 

perioden.   

 

011: Kommunalt budget kommer i høring til september. Hvilke konsekvenser ser det pt. ud til at have for  

        Stavnsholtskolen/skolevæsenet. V. Henrik  

- Bestyrelsen skal udarbejde høringssvar i september. 

Henrik gennemgik budgettet for 2019 til 2022.  

Der skal spares 2 mill på PPR..  

Der skal spares 5 mill på speciel området. 

Der skal spares 2 mill samlet i 2019 på det administration samt 2 mill i 2020. 

Der skal spares yderligere 1,7 mill  på skoleområdet i 2019 og i overslagsårene. 

Der skal spares ca 100.000 kr på drift på Stavnsholtskolen for 2019. 

Aldersreduktion fjernes og Stavnsholt skal her af med ca. 350.000 kr 

Færre elever på hele skoleområdet giver yderligere reduktion samlet for området på 0,6 mill. 

 

Bestyrelsen foreslår at skolebestyrelserne laver at samlet høringssvar.  

 

Del 2: KORTE MEDDELELSER: 

(20.30-21.00) 



 

 
 

 

 

012:Meddelelser - kort 

 Elevrådet 

 Ledelsen:  

o Sygefravær Vi ligger rigtig flot i sygefraværs statistikken. Nummer 2 af kommunens skoler. 

o Opsigelser Vi har fået 2 opsigelser af alm karakter fra folk på barsel. 

o Byggeri Anden etape er først lige gået i gang, vi håber at byggeriet  er færdigt ved årsskiftet. 

o Klage over støjgener Vi arbejder i øjeblikket med klager fra de omkringliggende ældreboliger i 

forhold til støj på boldbanen. Vi undersøger om vi kan støjdæmpe banderne på banen.. 

 

 Formanden 

Skal der laves et prosa referat som er mere detaljeret/lidt blødere form  til alle forældre fra vores 

bestyrelsesmøder. Dette er der enighed om. Ole formulerer. 

 

 Forældreråd /FFO.  ingenting 

 Medarbejderne  ingenting 

 Andre TNT True North der har været et brush up minikursus for alle medarbejdere. Der afholdes 

yderligere kursus for personalet, til januar med observationer på hinanden i klasserne. 

 

013.  Eventuelt og ønsker til punkter til næste møde.  


