
 

 
 

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

 

 

Tidspunkt: Bestyrelsesmøde onsdag d. 24.11.2021 - kl. 18.30 - 21.00.  
 
Møderne holdes fra kl. 18.30-21.00, og på skift i Tuse og Udby 
  

Sted: 
Tuse skole – ved kontoret 

 
Husk at melde afbud hvis I ikke kan deltage  

Deltagere: 
 
 

Forældrerepr.: 
Jens Gürthler Kristiansen (8a) Afbud 
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 Afbud 
Anne Marie Nielsen, Udby Afbud 
 
Marie-Louise G. Pedersen (suppl. og 
deltager ved forfald) Afbud. 
 
 
 
Ledelse:  
Ib Krogh, skoleleder Tuse- og Udby 
Christian Henriksø, pædagogisk leder 
 

 
 

Punkt A Godkendelse af dagsorden d. 24.11.21 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  
Beslutning Godkendt  
 
 

Punkt B Godkendelse af referat fra d. 27.10.21 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  
Beslutning Godkendt 

 
 

Punkt 1 Beslutning af revideret princip  

Ansvarlig IK 

Fremstilling Princip for klassedannelse og klassesammenlægning drøftes og besluttes – 
se udkast i bilag   

Beslutning Bestyrelsen godkender princippet for klassedannelse og klassesammenlæg-
ning.   
 

 



 

 
 

Punkt 2 Medlemskab af skole og forældre 

Ansvarlig OR 

Fremstilling Det skal besluttes hvorvidt bestyrelsen ønsker medlemskab i Skole og Foræl-
dre. 

Beslutning Bestyrelsen udskyder punktet til foråret, da det skal kvalificeres yderligere før 
der skal træffes beslutning.  

 
 

Punkt 3  Regnskab og budget (se bilag fra LMH) 

Ansvarlig IK/LMH 

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

Beslutning Der indstilles alligevel ikke til 1% overførselsret. Det betyder, at skolerne 
som udgangspunkt overfører det fuldt beløb mellem regnskabsårene – og det 
er tilfældet anset om der er tale om mer- eller mindreforbrug.  
Nuværende regnskab viser et forventet mindre forbrug på ca. ca. 500.000 kr. 
pr. 31.12.  
Bestyrelsen tager stilling til prioriteringer når endeligt regnskab er godkendt. 

 
 

Punkt 4 Skole og sfo – status på til- og afgang af børn (jf. bilag) 

Ansvarlig IK/adm.medarbejder 

Fremstilling  

Beslutning Elevantallet er status quo, 4 elever er stoppet og 4 er startet.  
SFO – er oppe på et acceptabelt niveau ift. antal elever. Der har været en 
lille tilgang til SFO, efter skoledagen er blevet kortere.   

 
 

Punkt 5 Korte meddelelser 
 

Ansvarlig Alle 

Fremstilling Elever: Der er valgt ny formand for trivselsrådet i udskolingen  
Orientere om Trivselsrådet arbejde  
Forældre/bestyrelse:  
Medarbejdere:. 
Ledelse:  

• Ansættelses samtaler i morgen kl. 15 

• Vakante stillinger: lederstilling og stilling i spec.tilbud/fleks  

• T4 er i gang 

• Corona: Vi har særlige restriktioner i Holbæk kommune, da incidens tallene 

er høje.  

 
 

Punkt 6 Børnenes skole - Frihedsforsøg – Tuse og Udby skole  (fast punkt) 

Ansvarlig Alle  

Fremstilling Orientering og drøftelse af eventuelle tiltag omkring frihedsforsøg, herunder 
opsamling fra bestyrelsernes møde med politisk udvalg d. 2.11 



 

Beslutning Bestyrelsen skal på de næste møder drøfte, hvorvidt der bør udarbejdes et 
eller flere principper omkring Børnenes skole. Dette kan præcisere skolens 
arbejde med de overordnede intentioner, hvor elevinddragelse er væsentlig 
at fastholde fokus på, herunder hvordan det kan virkeliggøres. 

 
 

Punkt 7 Deltagelse i dialogmøde med politisk udvalg 

Ansvarlig IK 

Fremstilling Som erstatning for Kvalitetsrapporten afprøves pilotforløb/samtale mellem 
skole og politisk udvalg. Det skal drøftes hvem der kan/skal deltagelse på 
første møde d. 1.12 ml. kl. 11-13.  

Beslutning Leder, medarbejder, forældre i form af skolebestyrelsesmedlem og elev øn-
skes at deltage. Ib spørger ud om der er nogen som kunne være interesse-
ret. 
Ole deltager fra bestyrelsen.  

 
 

Punkt 8 Orientering om forældremøde  

Ansvarlig IK 

Fremstilling Flere elever i én klasse i overbygningen har udvist uacceptabel brug af tele-
foner og digitaleplatforme i skoletiden. Skolens ledelse har inviteret til foræl-
dremøde i forsøget på at hjælpe eleverne til bedre brug og beslutninger. 
Herunder kan evt. drøftes og besluttes regler for brug af mobiltelefoner i 
skole- og sfo. 

Beslutning IK orienterede om håndteringen af ovenstående, herunder om forældremøde 
og beslutning om ”telefon-pause” for elever i 7b.  
Bestyrelsen vil senere drøfte, hvorvidt der bør udarbejdes princip i forhold til 
brug af telefoner og digitalplatforme i skoletiden.  

 
 

Punkt 9 Evt.   
Skolebestyrelsen ønsker at anerkende skolens medarbejdere for deres store 
indsats på skolen. Dette gør de bl.a. via opbakning til at medarbejdere i år 
modtager julegaver.  
  

 Skolen er i dialog med en forælder om evt. oprettelse af et såkaldt ”nørd”-
hold, hvor elever med særlige behov – fx som følge af fx særlig begavelse, 
kan have interesse og gavn af et eller flere forløb. Det kan være muligheden 
for at ”nørde” i hjemkundskab, fysisk e.a. 

 

Punkt 10 Evt. Lukket punkt   
 

  
 
Punkter til næste møde: 
 
 
Næste møder: 12/1, 23/2, 23/3, 27/4, 24/5 tirsdag! samt evt. 22/6. 


