
Referat fra Skoleforum d. 26. august

Tilstede: 
Forældre skolebestyrelsen: Dennis, Camilla, Hans, Tania og Betina v. pkt. 1. Afbud fra Stine
Tænketank: Kristine, Christer
Personale: Martin, Thomas og Marianne
Ledelsen: Jimmi, Jonas, Pia

Skolebestyrelsen konstituerede sig med Hans (Merløse) som formand og Dennis (Stestrup) som
næstformand.

Der er ønske om ”delt formandskab”, så opgaverne fordeles mellem forældrene efter kompetencer og
interesser. Der er søgt og bevilget dispensation til delt ledelse, så skolebestyrelsen ønsker på tilsvarende
måde at sammensætte bestyrelsens opgaver.

Hans og Pia mødes med Christina Wolff som er konsulent i kommunen. Hun vil hjælpe med at søge
dispensation hvor det er muligt. De mødes onsdag d. 8. september kl. 16.00 i Merløse. Øvrige forældre i
skolebestyrelsen er meget velkomne. Mødet starter kl. 15.30 med kommunikation – læs nedenstående.

Gennemgang af budgettet var et skønnet forbrug. Der var et oplæg omkring biblioteket og IT-situationen,
samt ønskerne om at der afsættes penge til transport mellem skolerne.

En tur rundt til alle skolerne koster 2000 kr. retur. Det gør vi f.eks. ved teater, musik og elevråd. Tanja
undersøger om flextrafik er billigere, så vi kan bruge det i nogle sammenhænge.

Skolebestyrelsen bevilgede i 2021 budgettet 10.000 kr. til transport, 35.000 kr. til IT og 35.000 til indkøb af
bøger til bibliotekerne. Thomas er skolens bibliotekar og han samarbejder med Roland fra Tølløse bibliotek
om indkøbene. På Skoleforums møde d. 30. september deltager Folkebiblioteket i Holbæk med ideer til
kulturtilbud i områderne.

Der skal udarbejdes en plan over IT-investeringer og vedligeholdelse de kommende år, som gerne må være
visionær med f.eks. 3D printer.

Kommunikation.

● Hvordan laver vi spændende dagsorden og indhold i møderne
● Hvordan kommunikerer vi med de øvrige forældre? Hvordan gør vi dem nysgerrige så de får lyst til

at deltage?
● Kan der laves mapper med skolebestyrelsens referater i Aula? Det kan der ikke. Vi laver mapper til

forældrene i googledrev, så alle med link kan se det.
Link til mappen med referater lægges på aula.

På mødet onsdag d. 8. september deltager Marie Korsgård Stange fra administrationen. Vi skal snakke om
kommunikationsstrategien, så alle interesserede forældre er velkomne til dette punkt kl. 15.30-16.00.

Referat v. Hans og Pia


