
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet 
Mandag d. 25-01-2021 kl. 16.30 – 18.00 

OBS: Mødet afholdes på teams 

Dagsorden 

Afbud:  

1. Tilsyn Stoholm Skoles SFO og Klub v. Grete, Tina og Bente (30 min.) 
- Skolebestyrelsen præsenteres for historikken og indholdet i SFO og Klub. Der vil være mulighed for 

at stille spørgsmål i forbindelse med gennemgangen. 

Bente indledte med en introduktion til SFO ’ens organisering. Målet er bla. at udvikle et fritidstilbud, hvor 
børn kan føle sig trygge. Der er i dag et udvidet samarbejde mellem skole og SFO. I dag er der en del tiltag 
for børn med særlige behov: bl.a. pausecaféen. Tina og Grethe fra SFO’en fortalte, at det bl.a. er en 
ambition, at der er noget for alle børn i SFO’en. I det vedhæftede powerpoint ses en udfoldet beskrivelse af 
SFO’en 

STOHOLM SKOLES 
SFO.pptx  

2. Status på Nødundervisning og nødpasning på Stoholm Skole v. ledelsen 
(20 min.) 
- Skolebestyrelsen orienteres om status for nødpasning og nødundervisning. SB har mulighed for at 

drøfte opmærksomheder i forbindelse med status. 

JO orienterede om status på skolen: Lærergruppen er godt klædt på i denne omgang til at varetage 
fjernundervisningen. Ledelsen og medarbejdere holder ugentlige opfølgningsmøder. 

På skolen har vi et nødpasningstilbud fra 0.- 4. klasse samt en skolecafé for børn i 5. -9. klasse. 

Forældreperspektiv: Forældre i SB oplever, at der er er mere hånd i hanke med eleverne i forbindelse 
med denne nedlukning. Forældre tilkendegiver, at de (også på 0. årgang) er meget glade for at være 
kommet på ” teams”. 

3. Regnskab 2020 og budget 2021 v. Jesper (10 min.) 
- Skolebestyrelsen orienteres om forventningerne til regnskab 2020 og et bud på budget 2021.  
- Jesper orienterede om regnskab 2020 og budget 2021. 

4. Ny skole i Stoholm (10 min.) 
- Skolebestyrelsen orienteres om status vedr. ny skole i Stoholm.  
- Jesper orienterede om kommissorium for Ny skole i Stoholm. Det første møde med skolechef, 

skoleleder, arkitekt og ejendom og energi blev afholdt 15.01.21. 



5. Meddelelser fra: (10 min.) 
a. Formanden:  
b. Skoleleder:  
c. Elevrådet 
d. Skolemøder/mødeleder: 
e. SFO 

 

6.  Nye dagsordenspunkter til kommende møder 
- Princip omkring kost og sundhed. 
- Budget 2021 
- Årshjul 
- Ny skole 

7.  Eventuelt 

8.  Lukket punkt 
 

Forplejning: Ingen 


