
 

 
 

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

 

 

Tidspunkt: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 24.5.2022 - 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 (afbud) 
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  

 
 

Punkt A Godkendelse af dagsorden d. 24.5.22 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  

Beslutning Godkendt 
 
 

Punkt B Godkendelse af referat fra d. 27.4.22 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  

Beslutning Godkendt 
 
 

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

Ansvarlig IK/LMH 

Fremstilling Forventet regnskab 2022. (jf. bilag) 

Beslutning  Godkendt 

 
 
 
 



 

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

Ansvarlig IK/LCH 

Fremstilling   

Beslut-
ning/be-
mærkning 

Gennenmgået, herunder ønske om gennemgang af elevtal for kommende 5. 
og 6.kl. 

 
 

Punkt 3 Korte meddelelser 
 

Ansvarlig Alle 

Fremstilling Elever: Der er valgt ny elevrådsformand samt repræsentanter til skolebesty-
relsen i næste skoleår. 
 
Forældre/bestyrelse:  
Ønske om øget opmærksomhed på information/kommunikation fra skole til 
hjem, herunder fast udsendelse af ugebreve. 
Medarbejdere hhv. Tuse og Udby:  
Udby har afholdt skolefest incl. teater og med stor forældreopbakning. Ar-
bejdsfordeling er godt i gang. 
Ledelse:  
Der afholdes samtaler d. 31.5 vedr. læreransættelser til spec.uv. Ditto vedr. 
indskoling i Tuse, hvor samtaler er fredag d. 24.6. 
 
Skolechef og fagcenter har varslet ændringer i skolernes administrative cen-
tre. 

_   

 

Punkt 4 Børnenes skole - Frihedsforsøg – Tuse og Udby skole 

Ansvarlig Alle  

Fremstilling Opfølgning på viden- og erfaringskonference. 

Beslutning Konferencen var en god oplevelse for både børn og ansatte. Godt at se og 
høre hvad andre skoler arbejdede med (også selvom der var mange ligheds-
punkter). 

 

Punkt 5 Forældreovertagelse af skolen for en dag? 

Ansvarlig IK 

Fremstilling Skolen ønsker at undersøge muligheden for, at medarbejdere samlet kan 
holde en pædagogisk/didaktisk udviklingsdag, og hvor forældre ”overtager” 
undervisning og tilsyn for eleverne ml. kl. 8 - 17.  

Beslutning Skolebestyrelsen bakker op om forældreovertagelse af skolerne for en dag. 
Endelig dato følger. Skoleleder undersøger nærmere omkring børneattest for 
forældre som ønsker at være med. 

 

Punkt 6 Konstituerende møde i august for ny bestyrelse 

Fremstilling Afgående bestyrelse beslutter dato til konstituerende møde for ny bestyrelse 
i august. 



 

Beslutning Dato for konstituerende møde er torsdag d. 11.8 kl. 18.30. Mødet holdes på 
Tuse skole. (afgående bestyrelse tillader sig at foreslå, at møderække for be-
styrelsen fremover er rullende fra mandag til torsdag. Ny bestyrelse beslutter 
endeligt på første møde). 

 

Punkt 7 Evt.   
Der afholdes afsluttende bestyrelsesmøde mandag d. 20.6 kl.16.30, hvor be-

styrelsen takker af. 

   

 

Punkt 8 Evt. Lukket punkt   
 

  
 
 
 
 


