
 

 
 

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

 

 

Tidspunkt: Bestyrelsesmøde onsdag d. 27.4.2022 - 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) 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) Afbud  
Malene Iversen (5u og 8c) (suppl.) 
 
Elevrepr.:  
Josefine Iversen 8C Afbud 
Mathias Bundgaard 8C Afbud 
Supl. August Thesbjerg 9A Afbud  
Supl. Sebastian Birch 9A Afbud 

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 
Christian Henriksø, pædagogisk leder 
 
 

 
 

Punkt A Godkendelse af dagsorden d. 27.4.22 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning Tilføjet punkt 5 

Beslutning Godkendt 
 
 

Punkt B Godkendelse af referat fra d. 23.3.22 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  

Beslutning Godkendt 
 
 

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

Ansvarlig IK/LMH 

Fremstilling Forventet regnskab for 2022. 

Beslutning Der forventes pt. et merforbrug 1,5 mio. Baggrunden skal findes i udviklin-
gen af udgifter til specialundervisning, hvor alle skoler hæfter solidarisk. Pul-
jen kan ændre sig løbende, hvilket gør økonomistyring vanskeligt.  

 
 



 

 
 

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

Ansvarlig IK/LCH 

Fremstilling Der er en lille nedgang af indmeldte børn i SFO, det er forventeligt. Samlet 
set er der en fremgang hele året.  
 
Der er flere tilmeldt end udgående på skoledelen.  

Beslutning Taget til efterretning 

 
 

Punkt 3 Korte meddelelser 
 

Ansvarlig Alle 

Fremstilling Elever: Ingen 
 
Forældre/bestyrelse:  
Der er en henvendelse vedr. træk og larm fra døren i 4.u. 
Der er ønske om tidlig indkaldelse til forældrearrangementer. Varsling ønskes 
mere end 14 dage.  
 
Medarbejdere:  
Udby: Der har været afholdt skolefest på Udby med meget stor deltagelse. 
Der er udgravninger på den anden siden af vejen, pga. byggeri, hvor bør-
nene har været med til at se udgravninger.    
 
Tuse: Der er kommet yderligere møbler flere steder, udskolingen er på plads 
med nye møbler.  
Det sidste ryk kommer i uge 19, blandt andet møbler til speicalklasser. 
 
SB spørger til tidligere udmelding ift. forældremøder, skolehjemsamtaler og 
andre arrangementer. 
 
Ledelse:  
Der er lavet et udkast og estimering ift. hvor mange fra ukrainske familier 
som kommer, og hvor de skal placeres i Holbæk kommune. Der er pt. 5 børn 
i vuggestue og 31 skolebørn i Holbæk kommune.  
Det er ikke Tuse/Udby som står først for at modtage dem, men vi har budt 
ind med lokaler.  
 
Tuse skole har fået påbud om forbedring af indeklima. Dette vil skal aftales 
og løses i samarbejde med VBAF – Ejendomme.  
 
Der har været stor forvirring og uklarhed om opsætning af borde og stole til 
skolens afgangsprøver. Dette er nu (d. 27.4) løst før prøveafvikling d. 2.5.  
 
Skolen har ansat ny pædagogisk leder for blandt andet udskolingen, Mads-
Kristian Olsen. Mads-Kristian begynder til August.  
 
  
 



 

_   

 
 

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) Princippet er lagt ud til høring hos 
medarbejdere til eventuelle bemærkninger og forslag til justering. 

Beslutning Princippet vedtaget 
 
 

Punkt 5 Høringssvar effektivisering Holbæk kommune 

Ansvarlig  

Fremstilling https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/effektiviseringsforslag-2023/ 
 

Beslutning Bestyrelsen tager forslaget til efterretning 
 

Punkt 6  

Ansvarlig  

Fremstilling  

Beslutning  

 
 

Punkt 7 Evt.   
 

 Ekstraordinære møder kan evt. afvikles online 
 
Bestyrelsesmødet d. 26/6 aflyses og punkter herfra indgår i stedet på mødet 
d. 24/5.  

 

Punkt 8 Evt. Lukket punkt   
 

  
 
Evt. Punkter til næste møde:  
 
Næste møde: 24/5 tirsdag 

https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/effektiviseringsforslag-2023/

