
 

 

Referat til bestyrelsesmøde d.29.10.2018 klokken 17.30 

Afbud sendes til Henrik på heh1@furesoe.dk 

Ordstyrer Henrik 

Referent Kasper 

Afbud modtaget: Michael, Michael, 

 

1. Opfølgning på referat fra sidste gang.  5 min 

Ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt. Husk at sende cc til alle, hvis man har kommentarer. 

Referatet bliver fremover vedhæftet i mødeindkaldelsen. 

 

2. Kort orientering og opfølgning på kontaktforældremødet v. Henrik og andre deltagere. 10 min 

50 ud af 60 kontaktforældre deltog. Dejligt engagement og fantastisk møde. Ole sendte 

efterfølgende skriv med. Enighed om at det var et utrolig positivt møde, og at der blev efterspurgt 

en klar definition af kontaktforældrenes rolle og opgaver. Forældrene oplever at der sker en positiv 

forandring på skolen, og vil gerne deltage. Ny beskrivelse af trivselsgruppen og 

kontaktforældrerollen kommer på kommende møde.  

 

3. Orientering om skolens budget 2018 v. Henrik 10 min 

Henrik orienterede vedrørende status på budgettet på nuværende tidspunkt. 

 

4. Elevrådets punkt 10 min. 

Elevrådet har holdt et møde. Der har været diskussion vedr. maden i kantinen, og håndsprit. Nadia 

8b valgt som næstformand for elevrådet. Nadia 8.b og Esther 9.s tager i november til 

Landskonference for DSE i Jylland i en weekend. 

Det blev fra medarbejderside foreslået at elevrådet kom ud i indskolingen og fortalte om hvad 

elevrådet.  

 

5. Orientering om vores hjemmesidearbejde. Vi skal bl.a. have taget fotos af bestyrelsen til 

hjemmesiden v. Henrik 15 min. 

Vores IT-folk går i gang med at opdatere hjemmesiden. 

 

6. Drøftelse/godkendelse af Stavnsholtskolens principper samt drøftelse af det videre arbejde. 1 time 

Hvad mangler vi: Layout, andre principper etc. 

Karin laver redigering af det samlede dokument. 
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Bestyrelsen behandler princip for skolehjemsamarbejde, åben skole og antimobbestrategi på et af 

de kommende møder 

7. Orientering om sygefravær v. Henrik10 min 

Sygefraværet er fortsat lavt.  

 

8. Orientering fra medarbejdere 10 min 

Der er travlt i FFO’en. Der mangler noget personale. Alle er opmærksomme på at tage hånd om 

hinanden. Men vi afventer at vi finder nogle gode medarbejdere, og vil gerne vente på de rigtige 

medarbejdere.  

 

9. Orientering fra FFO v. Michael 10 min 

Michael er syg. Intet at bemærke. 

 

10. Tilsyn - hvad vil bestyrelsen gerne vide noget om fra ledelsen om i løbet af året og hvorfor (punkt 

fra arbejdsdagen der blev udsat til i dag) 30 min 

 

a. Hvordan følger vi op på om principperne bliver afholdt? 

b. Der skal stilles konkrete spørgsmål til ledelsen.  

c. Grupperne ændres så ledelsen ikke deltager 

Punktet tages op på næste møde. 

11. Evt. 10 min 

Grundskoleindberetning er lavet og godkendt. 

Klage over valgfag er indgivet til politikerne. 

Indskrivningsaften er den 1. nov. – Ole deltager. 

Skolesamrådsmøde 5. nov. - Karin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


