
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde Tuse- og Udby 
skole – skoleåret 2022/2023. 

 

 

Tidspunkt: Bestyrelsesmøder holdes almindeligvis kl. 18.30-ca. 20.30, 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.: 
 
 
Ole Bach Rasmussen (2c og 6b) 
Maria Louise Sabroe (2b) 
Lykke Gerling Svendsgaard (2b + 0a) 
Camilla Bøtcher Sode (5u) afbud 
Randi Hein Jensen (1u og 3u) 
Malena Salvado (0u) 
Dan Pavia Møller (3b og 0b.kl)  
Malene Iversen (6a og 9c) (suppl.) 
Karen Schou Møller (3u) (Suppl.) af-
bud 
 
Elevrepr.: 
Matthias  Bundgaard (9c) 
Alfred Kongsgaard (8a)  

Medarbejderrepr.: 
Charlotte Thomhav, Tuse skole 
Anne Marie Nielsen, Udby 
 
Ledelse:  
Ib Krogh, skoleleder 
 
Pædagogiske ledere (deltager på skift 
og i øvrigt efter aftale) 
 
Referent d. 25.10: IK 
 
Adm.leder, Laila M. Hansen deltager 
som udgangspunkt på bestyrelsesmø-
der i forbindelse med budgetrevision. 

 
 

Punkt A Godkendelse af referat fra 12.9 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  

Beslutning godkendt 
 

Punkt B Godkendelse af dagsorden d. 25.10 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  

Beslutning godkendt 
 

Punkt 1 Korte meddelelser 

Ansvarlig Alle 

Fremstilling Forældre: 
Nogle forældre har spurgt til, hvorvidt ringetider og bustider kan tilpasses 
bedre. IK fortæller, at bustider ikke kan ændres i dette skoleår, men at sko-
len vil se på der kan justeres lidt omkring sluttider. 
 
Medarbejdere:  
Gode oplevelser omkring motionsdage  



 

 
Skoleledelse: 
 Der afholdes ansættelsessamtaler vedr. adm.medarbejer i uge 43. 
 
Elever: 
Udskolingseleverne ønsker: 
Bordtennisbordet tilbage 
Tykkere toiletpapir 
Lektiecafé for overbygning på biblioteket og med lærerhjælp. 
Solgardiner og gennemgang af smartboardskærme  
Ønske om opdeling og derfor en tydligere afmærkning/kønsopdeling 
8-mandsmål på kunstgræsbanerne. 

 
 

Punkt 2  Status og indblik på udviklingsarbejdet omkring Børnenes skole – 
jf. princip. 
 

Ansvarlig Alle  

Fremstilling Bestyrelsen har inviteret lærere fra Tuse og Udby skole til at fortælle hvor-
dan de arbejder med at udmønte skolens princip omkring Børnenes skole – 
involvering, medbestemmelse og medindflydelse. 

Beslutning Dorte Brandenborg og Christina Helmo fortalte om projektforløb i 2c. Jo-
hanne Nybo og Charlotte Dalsgaard fortalte om forskellige forløb i Udby. Sko-
lens medarbejdere arbejder alle med tiltag omkring styrkelse af elevinvolve-
ring.  

 
 

Punkt 4 Fortsat prioritering af gennemgang af skolens vedtagne principper  

Ansvarlig Alle   

Fremstilling Gennemgang af princip for klasse arrangementer/fødselsdage (se bilag/link) 
https://docs.google.com/docu-
ment/d/1PtPjwMuBsP_fztY6A6h48LFNDMu2_QNlnwL3A4y0Zgc/edit 
 

 

Beslutning  Udskydes til d. 30.11  

 
 

Punkt 3 
Kl. ca. 
19.15 

Drøfte helhedsplan for Holbæk vest (se https://dagsordener.hol-
baek.dk/vis?id=1b2d8b27-3c05-4e5c-bf04-ada857f9abc8&punktid=cf5f0bb2-
cec7-4bab-b461-448cca06d462) 

 

Ansvarlig Alle 

Fremstilling Lokalforum og Tuse og Tuse Næs deltager i drøftelse omkring plan for Fjord-
byen i Holbæk vest, herunder om muligheder, behov og fælles opmærksom-
heder. 

Beslutning OR udarbejder udkast til høringssvar (frist d. 28.11). Der afholdes borger-
møde d. 8.11 på Rådhuset Kanalstræde.  
Obs. Der er tilmelding via plan@holb.dk senest d. 4.11.  
 
Tuse lokalforum afholder borgermøde d. 27.10 i Tuse forsamlingshus kl. 19 

  

 

https://docs.google.com/document/d/1PtPjwMuBsP_fztY6A6h48LFNDMu2_QNlnwL3A4y0Zgc/edit
https://docs.google.com/document/d/1PtPjwMuBsP_fztY6A6h48LFNDMu2_QNlnwL3A4y0Zgc/edit
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=1b2d8b27-3c05-4e5c-bf04-ada857f9abc8&punktid=cf5f0bb2-cec7-4bab-b461-448cca06d462
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=1b2d8b27-3c05-4e5c-bf04-ada857f9abc8&punktid=cf5f0bb2-cec7-4bab-b461-448cca06d462
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=1b2d8b27-3c05-4e5c-bf04-ada857f9abc8&punktid=cf5f0bb2-cec7-4bab-b461-448cca06d462
mailto:plan@holb.dk


 

 

Punkt 6 Regnskab 2022 og evt. nyt vedr. Budget 23 

Ansvarlig IK 

Fremstilling  

Beslutning  
 

Udskydes til d. 30.11 

 

Punkt 7 Dagsorden til næste møde indledes 

Fremstilling Forslag og overvejelser om punkter til kommende møde tirsdag d. 25.10. i 
Tuse 

Beslutning - Evt. afprøvning af PAF øvelse med lærer (afventer til d. 30.11) 

- Fortsat prioritering af gennemgang af skolens principper 

- Forventet regnskab 2022 

-  

 

Punkt 8 Evt.   
intet 

   

 

Punkt 9 Evt. Lukket punkt   
 

  
 
 
 
Næste møder: 
 
Onsdag d. 30.11, torsdag d. 12.1, mandag d. 20.2, tirsdag d. 28.3, onsdag d. 3.5 og tors-
dag d. 8.6. 


