
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde, Tuse og Udby 
skole – skoleåret 2021/2022. 

 

 

Tidspunkt: Bestyrelsesmøde onsdag d. 23.3.2022 - kl. 18.30 - 21.00.  
 
Møderne holdes fra kl. 18.30-21.00, og på skift i Tuse og Udby 
  

Sted: 
Dette møde afholdes fysisk på Tuse Skole 

 
Husk at melde afbud hvis I ikke kan deltage  

Deltagere: 
 
 

Forældrerepr.: 
Jens Gürthler Kristiansen (8a) 
Kim Bundgaard (5a og 8c) 
Ole Bach Rasmussen (1c og 5b) 
Maria Louise Sabroe (1b) 
Lykke Gerling Svendsgaard (1b) 
Camilla Bøtcher Sode (4u) 
Randi Hegn Jensen (0u og 2u)  
Malene Iversen (5u og 8c) (suppl.) 
 
Elevrepr.:  
Josefine Iversen 8C 
Mathias Bundgaard 8C 
Supl. August Thesbjerg 9A 
Supl. Sebastian Birch 9A 

Medarbejderrepr.: 
Charlotte Thomhav, Tuse skole 
Anne Marie Nielsen, Udby 
 
Marie-Louise G. Pedersen (suppl. og 
deltager ved forfald) (deltager) 
 
Ledelse:  
Ib Krogh, skoleleder Tuse- og Udby 
Kirsten Staxen, pædagogisk leder 
 
 
Fraværende: 
Charlotte Thomhav, medarb. Tuse 
Randi Hegn Jensen (0u og 2u) 
Camilla Bøtcher Sode (4u) 
 

 
 

Punkt A Godkendelse af dagsorden d. 23.3.22 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  
Beslutning Godkendt. Pkt. 4 rykkes til pkt. 6 
 
 

Punkt B Godkendelse af referat fra d. 21.2.22 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  
Beslutning Godkendt  

 
 

Punkt 1  Regnskab og budget (jf. bilag fra LMH) 

Ansvarlig IK/LMH 

Fremstilling Regnskabsafslutning for 2021 samt budget og forventet regnskab for 2022. 

Beslutning Regnskab 2021 giver et mindre-forbrug på 1,1 mill., der overføres til budget 
2022. Baggrunden for det store mindre-forbrug skyldes primært, at bestilte 
skolemøbler først må betales ved levering, der er udmeldt til uge 13-14. 



 

Budget 2022 viser pt. et merforbrug på 360.000, idet priser for specialtilbud 
endnu ikke er besluttet, ligesom beregning af udgifter til fælles kommunal 
pulje vedr. børn i speialtilbud endnu ikke er udmeldt til skolerne. 

 
 
 

Punkt 2 Skole og sfo – status på til- og afgang af børn (jf. bilag fra RLH) 

Ansvarlig IK/LCH 

Fremstilling  

Beslutning Orientering godkendt 

 
 

Punkt 3 Korte meddelelser 
 

Ansvarlig Alle 

Fremstilling Elever: Skal deltage i elevrådssamling på Rotationen vedr. undervisnings-
miljø eller var det frihedsforsøg 
I fht frihedsforsøg – de nye skematider er gode. Pauserne blev lidt for korte. 
Så fik vi det justeret, så de lytter til os. 
Kulturfag er godt 
 
Forældre/bestyrelse: Skolebestyrelsesnetværk holder møde i morgen i St. 
Merløse kl. 18.00 
 
Medarbejdere:  
Tuse: Planlægning af emneuge uge 24. Arrangement torsdag den 16. juni – 
De 17 verdensmål 
Udby: Skal lave teater med skolen om 14 dage – incl. forældreaften 
Vedligeholdelsesprojektet er færdigt om et par uger 
Sætte 5 pejlemærker for god undervisning på dagsordenen 
SFO er i gang med at lave årshjul 
 
Ledelse: Stillingsopslag i fht vakant lederstilling. Samtaler afholdes som tidli-
gere nævnt mandag den 28.3 kl. 16-19 + 30.3 kl. 15-18 
4 ubesatte stillinger pr 1.8, som det ser ud nu 

_   

 
 

Punkt 4 Børnenes skole - Frihedsforsøg – Tuse og Udby skole (fast punkt) 

Ansvarlig Alle  

Fremstilling Bestyrelsen har bedt skolens ledelse udarbejde udkast til princip om: at bør-
nenes skole I Tuse og Udby skal udmøntes i øget medbestemmelse og med-
indflydelse til børnene. (Bilag følger i aula) 

Beslutning Princippet er drøftet, og lægges herefter ud til medarbejderne til eventuelle 
bemærkninger og forslag til justering. 

 
 

Punkt 5 Status på valg til skolebestyrelsen  

Ansvarlig IK 



 

Fremstilling Seneste nyt fra valgbestyrelsen, herunder om der aftales fredsvalg eller der 
skal iværksættes valghandling. 
 
(Den nedsatte valgbestyrelse sikrer afvikling af valgene efter gældende reg-
ler. Valgbestyrelsen vil som en af de første opgaver planlægge de konkrete 
aktiviteter ifm. Valghandlingen, herunder beslutte hvordan opstillingsmøde af-
vikles)   
 
Se endvidere evt.:  

 
Folkeskoleloven §41, 42 og 43 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1887 
 
Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1074 
 
Styrelsesvedtægt – Holbæk Kommune 
https://holbaek.dk/media/fo3kipkh/styrelsesvedtaegt-og-bilag-2021.pdf 
 
Skolebestyrelsens arbejde – et introduktionshæfte 
file:///C:/Users/ibkro/Downloads/web_haefte_1_introduktion_sbs_arbejde_0.pdf 
 

 

Beslutning Der er 10 kandidater, heraf 3 suppleanter. Såfremt valgbestyrelen godkender 
dette, er der fredsvalg. Valgbestyrelsen afklarer i morgen, hvorefter skolens 
forældre gives besked via aula. 

 

Punkt 6 Forslag om om specialklassetilbud på folkeskolerne i Holbæk (jr. med-

sendte bilag) 

Ansvarlig IK 

Fremstilling  
Udvalget for Børn og Skole har besluttet at sende forslag om specialklassetilbud på  
folkeskolerne for skoleåret 2022-23 i høring.  
 
Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne fra d. 10. marts til den 24. marts 
2022. 
 
På udvalgsmødet d. 6. april 2022 skal forslaget til endelig politisk godkendelse 

Beslutning SB beslutter, at SB og MED fremsender fælles høringssvar. 

 
 

Punkt 7 Evt.   
- 

  
 

Punkt 8 Evt. Lukket punkt   
 

  
 
Punkter til næste møde:  
 
 
Næste møder: 24/5 tirsdag! samt evt. 22/6. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1887
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1074
https://holbaek.dk/media/fo3kipkh/styrelsesvedtaegt-og-bilag-2021.pdf
file:///C:/Users/ibkro/Downloads/web_haefte_1_introduktion_sbs_arbejde_0.pdf

