
 

 
 

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

 

 

Tidspunkt: Konstituerende bestyrelsesmøde torsdag d. 11.8.2022 - 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: 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) 
Randi Hein Jensen (1u og 3u) 
Malena Salvado (0u) (Afbud) 
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 
Anne Marie Nielsen, Udby 
 
Marie-Louise G. Pedersen (suppl. og 
deltager ved forfald) 
 
Ledelse:  
Ib Krogh, skoleleder 
Pædagogiske ledere (deltager på skift 
og i øvrigt efter aftale) 
 
Referent d. 11.8 – Mads-Kristian L. Ol-
sen, pædagogisk leder. 
 
Adm.leder, Laila M. Hansen deltager 
som udgangspunkt på bestyrelsesmø-
der i forbindelse med Budgetrevision. 

 
 

Punkt A Godkendelse af konstituerende dagsorden d. 11.8.22 

Ansvarlig Alle 

Bemærkning  

Beslutning Godkendt  
 
 

Punkt 1  Valg af forperson og næstforperson 

Ansvarlig IK 

Beslutning  Ole Bach Rasmussen, forperson. Randi Hegn Jensen, næstforperson. 

 
 

Punkt 2 Drøftelse og evt. beslutning af bestyrelsens forretningsorden (jf. bi-
lag fra IK) 

Ansvarlig IK/forperson 

Fremstilling Forretningsordenen gennemgået  



 

Beslutning Mødetid fastholdes til: 18.30 – 20.30. 
Forretningsorden godkendes med ændring i tekst vedr. benævnelse af for-
person i stedet for formand – se bilag. 

 
 

Punkt 3 Møderække for skolebestyrelsesmøder i 22/23 (jf. forretningsor-
den) 
 

Ansvarlig Alle 

Fremstilling Datoer besluttes. Afgående bestyrelse har udarbejdet forslag 

Beslutning Foreslåede datoer er fastsat: 
Torsdag d. 11.8, mandag d. 12.9, tirsdag d. 25.10, onsdag d. 30.11, torsdag 
d. 12.1, mandag d. 20.2, tirsdag d. 28.3, onsdag d. 3.5 og torsdag d. 8.6. 

 

Punkt 4 Status på ansættelser samt evt. vakante stillinger. 

Ansvarlig IK 

Fremstilling IK orienterer om seneste ansættelser og eventuelle vakante stillinger, herun-
der om aftalte datoer for ansættelsessamtaler.   
 
Der spørges til kommunikation til forældre vedr. opsigelser og proces. 

Beslutning Ib orienterede om ansættelser i både Udby og Tuse. Fortsatte vakante stillin-
ger og ansættelsesproces. 
 
Fremadrettet skærpes kommunikation fra ledelsen til forældrene vedr. opsi-
gelser og forventninger til nye medarbejdere m.m.   

 

Punkt 5 Korte meddelelser 

Ansvarlig Alle 

Fremstilling Elever: 
Forældre:  
Lykke fremhæver behovet for mere kommunikation og branding fra skolen.  
 Medarbejdere:  
-Udby har forholdt sig til beslutning og præmis vedr. beslutning om 6.u flyt-
ter til Tuse. 
-Kompetenceudviklingsforløb på Udby.      
Skoleledelse  
- Kort orientering om regnskab jr. bilag.  
- Orientering om forventet længerevarende sygefravær på medarbejer. 
- Forældre-skoleovertagelse er udskudt til efter 31.12 (kompetenceudvikling 
for personale).  
- Forældremødeoversigt er fremsendt med mulighed for deltagelse af SB-
medlemmer (Ib skriver kontaktlærere og oplysninger på forældremødelisten 
for efteråret).  
- 6.u (Udby) flytter til afdeling Tuse 22. august på 6. årgang efter forældre-
ønske.   

 

Punkt 6 Dagsorden til næste møde indledes 

Fremstilling Forslag og overvejelser om punkter til kommende møde mandag d. 12.9. i 
Udby. 

Beslutning - Status på Børnenes Skole (Frikommune).  

- Prioritering af gennemgang af skolens vedtagne Principper 



 

- Evt. afprøvning af PAF øvelse med lærer 

 

 

Punkt 7 Evt.   
intet 

   

 

Punkt 8 Evt. Lukket punkt   
 

  
 
 
 
Næste møder: 
 
Mandag d. 12.9, tirsdag d. 25.10, onsdag d. 30.11, torsdag d. 12.1, mandag d. 20.2, tirs-
dag d. 28.3, onsdag d. 3.5 og torsdag d. 8.6. 


