
 

 
 

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

 

 

Tidspunkt: Bestyrelsesmøde mandag d. 21.2.2022 - 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 Udby 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) 
 
Ledelse:  
Ib Krogh, skoleleder Tuse- og Udby 
Dorte Kold, pædagogisk leder 
 
 
Fraværende:  
Anne Marie Nielsen, Udby 
Randi Hegn Jensen (0u og 2u) 
 

 
 

Punkt A Godkendelse af dagsorden d. 21.2.22 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  
Beslutning godkendt 
 
 

Punkt B Godkendelse af referat fra d. 12.1.21 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  
Beslutning godkendt 

 
 

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

Ansvarlig IK/LMH 

Fremstilling Gennemgang af forventet regnskab, herunder seneste prioriteringer ifht. ind-
køb. 

Beslutning Forventet mindreforbrug 2021: kr. 1.100.000. Afsluttet regnskab drøftes d. 
23.3. Budgetudkast 2022 drøftes ligeledes d. 23.3. 

 



 

 
 

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

Ansvarlig IK/LCH 

Fremstilling  

Beslutning  Bilag medsendt  

 
 

Punkt 3 Korte meddelelser 
 

Ansvarlig Alle 

Fremstilling Elever:  
intet 
Forældre/bestyrelse: 
Maria har deltaget i skolebestyrelsesnetværk. Her deltager forældrerepræ-
sentanter og medarbejdere fra skolebestyrelserne. 
Medarbejdere:  
Tuse:  

- Før ferien var der stor fokus på mange syge 

Udby:  
- lokalforum på Næsset arbejder på et møde om trafiksikkerhed ved skole 

- skolefest 17. marts 

- nyt skolekøkken, bibliotek og SFO2 

Ledelse:  
- Covissmitten er faldende og kun få fraværende pga. af dette.  

- Der forventes 3 kommende bh.kl. i Tuse og 1 på Udby. 

- vakante pædagogstillinger, 1 i Tuse og 1 i Udby. 

- Vakant stilling i udskolingen som frem til sommer dækkes af det faste perso-

nale og enkelte vikartimer. 

- Hvis Nationale test ikke gennemføres, skal der stilles noget andet i stedet. 

Hvis der ikke ligger fælles test for hele skolen i et fag, skal den nationale test 

tages. 

_   

 
 

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

Ansvarlig Alle  

Fremstilling Fortsat drøftelse om eventuelt princip omkring forståelse, intention og udvik-
ling af Børnenes skole. 

Beslutning Bestyrelsen ønsker at lave et princip om, at børnenes skole betyder øget 
medbestemmelse og medindflydelse til børnene. 
Bestyrelsen beder skolens ledelse udarbejde udkast til et princip. 

 
 

Punkt 5 Valg til skolebestyrelsen  

Ansvarlig IK 



 

Fremstilling Eventuelt nyt fra valgbestyrelsen, samt tilkendegivelse om evt. genopstilling 
fra nuværende bestyrelsesmedlemmer. 
 
Den nedsatte valgbestyrelse sikrer afvikling af valgene efter gældende regler. 
Valgbestyrelsen vil som en af de første opgaver planlægge de konkrete akti-
viteter ifm. Valghandlingen, herunder beslutte hvordan opstillingsmøde afvik-
les.   
 
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 Opstillingsmøde afholdes d. 9. marts kl. 18.30 i salen ved biblioteket i Tuse. 
Der er udsendt invitation til alle forældre via aula. 
 
Hvis der ikke er fredsvalg vil der blive afholdt valg, og vil dette foregå som 
digitalt valg d. 6,7 og 8. april.  

 
 

Punkt 6 Evt.   
 

  
 

Punkt 7 Evt. Lukket punkt   
 

  
 
Punkter til næste møde:  
 
 
Næste møder: 23/3, 27/4, 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

