
 

 
 

Konstituerende skolebestyrelsesmøde, 
Tuse og Udby skole – skoleåret 
2022/2023. 

 

 

Tidspunkt: Konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 12.9.2022 - kl. 18.30 – 
20.30.  
 
Bestyrelsesmøder holdes almindeligvis fra kl. 18.30-ca. 20.30, 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.: 
 
 
Ole Bach Rasmussen (2c og 6b) 
Maria Louise Sabroe (2b) 
Lykke Gerling Svendsgaard (2b + 0a) 
Camilla Bøtcher Sode (5u) 
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.) 
 
Elevrepr.: 
Alfred Kongsgaard (8b) Afbud 
Anker Thomsen (8b) Afbud 

Medarbejderrepr.: 
Charlotte Thomhav, Tuse skole (af-
bud) 
 
Anne Marie Nielsen, Udby 
Marie-Louise G. Pedersen Deltager-
suppl. 
 
Ledelse:  
Ib Krogh, skoleleder 
Lars Christian Henriksø 
 
Pædagogiske ledere (deltager på skift 
og i øvrigt efter aftale) 
 
Referent d. 12.9 – Christian Henriksø 
 
Adm.leder, Laila M. Hansen deltager 
som udgangspunkt på bestyrelsesmø-
der i forbindelse med Budgetrevision. 

 
 

Punkt A Godkendelse af referat fra 11.8 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  

Beslutning Godkendt 
 

Punkt B Godkendelse af dagsorden d. 12.9 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  

Beslutning Godkendt 
 

Punkt 1 Korte meddelelser 

Ansvarlig Alle 



 

Fremstilling Forældre: Der opleves en udfordring ift. at elever i nogle klasser har skåret 
sig på bordeophæng. IK og CI undersøger nærmere.  
 
Der er spørgsmål om personalet er på førstehjælp.  
Skolen har løbende afholdt førstehjælpkurser på frivillig basis, sidst afholdt i 
skoleåret 21-22, hvor 12-16 medarbejdere deltog.  
 
Skolen undersøger hvor mange medarbejdere i afdelinger og afsnit som har 
1.hjælpskursus.   
 
Der spørges indtil tilsyn i pauser i indskolingen. IK undersøger nærmere til 
næste møde. 
  
Der spørges indtil muligheden for- og overvejelse omkring evt. etablerirng af 
skolepatrulje i Tuse. IK undersøger nærmere om mulighed for øget trafiksik-
kerhed for børn der skal krydse Tuse Byvej på vej til og fra skole. 
 
Medarbejdere:  
 

0. klasserne er kommet godt i gang, er i projekt med læsning.  

6. klasserne kystliv i sidste uge og overnatning nu 

SFO: æbleuge i sidste uge, og besøg på Brorfelte 

7. klasses lære er kommet i gang med et forløb indrestykre..  

Der er naturfagsemneuge i uge 39 

Udby:  
0. er kommet i gang og skal have 1. overnatning i weekenden  

4. kl. har været på tur til Trelleborg 

Skovtur for hele skolen på onsdag 

Forberedelse til Æbleugen er gået i gang   

 

Skoleledelse: 
 Der er planer om at udbygge en ny bydel med 3200 boliger med ny skole og 
daginstitutioner mellem Udby og Tuse. Der er  
Når der kommer mere i den forbindelse, vil skolebestyrelsen blive orienteret.   

 
 

Punkt 2  Regnskab 2022 og Budget 23 (se bilag samt tidligere fremsendt 
link: https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2023/  

Ansvarlig IK 

Beslutning Skolen har iværksat handleplaner for at minimere et evt. merforbrug. Indkøb 
frem mod 31.12 vil ske med ekstra omtanke.  
 
Der er høring på det kommunale budget. Bestyrelsesformand fremsender hø-
ringssvar. 
 

 
 

Punkt 3 Prioritering af gennemgang af skolens vedtagne principper – se  
Link: 

 

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


 

Ansvarlig Alle   

Fremstilling   

Beslutning Skolen skriver ud til alle forældre, at bestyrelsens principper kan findes på 
aula. 
 
Som en del af bestyrelsens tilsyn er det besluttet, at skolens principper lø-
bende gennemgås. På næste skolebestyrelsesmøde skal drøftes princip for 
klasse arrangementer/fødselsdage samt Børnenes skole.  
   

 

 
 

Punkt 4 Status på udviklingsarbejdet omkring Børnenes skole jf. princip 
(https://xn--brnenesskole-vjb.dk/) 
 

Ansvarlig Alle  

Fremstilling  

Beslutning Til næste møde inviteres medarbejdere, der udfolder hvordan de medtænker 
princippet Børnenes skole i skole og sfo.  

 

Punkt 5 Status på ansættelser samt evt. vakante stillinger. (fast punkt) 

Ansvarlig IK 

Fremstilling IK orienterer om seneste ansættelser og eventuelle vakante stillinger, herun-
der om aftalte datoer for ansættelsessamtaler.   
 

Beslutning En af skolens administrative medarbejder har sagt op. Der bliver slået en stil-
ling op. 
Øvrige stillinger er besat, herunder to med opstart primo oktober. 

 
 

Punkt 6 Ordensregler for Tuse- og Udby skole 

Ansvarlig Alle 

Fremstilling Hvilke ordensregler ønsker bestyrelsen skal gælde for skolerne i Tuse- og 
Udby? 
 

Beslutning  
 

Skolebestyrelsen har vedtaget ordensregel: Alle børn skal bruge hjelm når de 
kører på rulleskøjter, skateboard og løbehjul.  Skolen sender information ud 
om dette på aula til forældre og medarbejdere. 

 

Punkt 7 Dagsorden til næste møde indledes 

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

Beslutning - Status på udviklingsarbejdet omkring Børnenes skole jf. princip 

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

 

Punkt 8 Evt.   
Lykke Gerling Svendsgaard udsender Helhedsplanen om ny bydel incl. Skole-
byggeri til bestyrelsen. Denne kan også findes på Kommunens hjemmeside, 
når høring går i gang. 

   

 

https://børnenesskole.dk/


 

Punkt 9 Evt. Lukket punkt   
 

  
 
 
 
Næste møder: 
 
Tirsdag d. 25.10, onsdag d. 30.11, torsdag d. 12.1, mandag d. 20.2, tirsdag d. 28.3, ons-
dag d. 3.5 og torsdag d. 8.6. 


