
Dagsorden til skolebestyrelsesmødet 
Tirsdag d. 23-02-2021 kl. 16.30 – 18.00 

OBS: Mødet afholdes på teams 

Dagsorden 

Referat 

Afbud: Jakob, Sissel, Philip 

1. Status på arbejdet med princippet for kost og sundhed v. Mette (15 

min.) 
- Der drøftes en status for arbejdet med princippet. Elevrådsrepræsentanterne giver en 

tilbagemelding fra udskolingseleverne. 

 

Forarbejde til 

princip om kost og sundhed på Stoholm Skole - okt 2020.docx
 

 

Princip og 

handleplan kostpolitik.doc
 

 

Nogle bruger det bare som en frihed til at forlade skolen. En del er tilfreds med udvalget i boden, 

men der er et stort ønske om ice-tea. Der er ønske om, at der er mulighed for at gå ned i byen et par 

gange om ugen. Hvis man bryder det aftalte omkring det at gå ned i byen, er der ønske om, at man 

får en chance, derefter besked til forældre og evt. samtale og forbud mod at gå derned. 

Lærerne har været optaget af, hvad der kunne træde i stedet for at gå i byen. Hvilke aktiviteter 

kunne der stilles op i frikvartererne? Der er også et ønske om fokus på sundhed generel, hvad 

medbringer man hjemmefra? - hvordan får vi kostpolitikken til at leve? 

 

Sunde fællesskaber/kostpolitikken drøftes i løbet af foråret, så det kan træde i kraft fra næste 

skoleår. 

  

 

2. Årshjul for arbejdet i skolebestyrelsen v. Mette (15 min.) 
- Skolebestyrelsen bedes gennemgå og drøfte årshjulet for 2021. 

Stoholm 

skolebestyrelses årshjul 2021.docx
 



Årshjulet skal kunne bruges og virke, derfor kan der komme tilføjelser. Der vil være ændringer, når vi 

kommer til et nyt skoleår. 

Årshjulet sættes i værk fra nu af. 

 

3. Status på genåbning og nødundervisning på Stoholm Skole v. ledelsen 

(20 min.) 
- Skolebestyrelsen orienteres om status for genåbning og nødundervisning. SB har mulighed for at 

drøfte opmærksomheder i forbindelse med status. 

 

210205-Retningslinj

er-for-grundskoler-fra-8-februar.pdf
 

 

Der opleves trivsel og tilfredshed med at være tilbage for 0.-4. årg. Er der i det, vi lige nu gør, 

pædagogiske greb, som vi fremadrettet kunne være optaget af? 

Eleverne på 5.- 9. årg. gør det godt og er gode til at være med på onlineundervisningen, men savner 

det sociale.  

 

 

4. Ansættelse af pæd. afdelingsleder for 4. – 7. klasse v. Jesper (10 min.) 
- Skolebestyrelsen orienteres om processen vedr. ansættelse af en ny pædagogisk afdelingsleder, da 

Helle Flarup Damkjer starter på Overlund Skole pr. 01.03 2021.  

Pædagogisk leder 

til Stoholm Skole (februar 2021).docx
 

Stoholm Skole Job- 

og kompetenceprofil (februar 2021).docx
 

Mette deltager i ansættelsessamtaler. 

5. Ny skole i Stoholm (10 min.) 
- Skolebestyrelsen orienteres om status vedr. ny skole i Stoholm.  

 

Kommissoriet er på B&U i dag. Der kommer en styre- og en projektgruppe. 

Første opgave og inden udgangen af 2021 er visionen, hvor der skal være bred borgerinddragelse. 

Kommissorium.pdf

 



 

 

6. Meddelelser fra: (15 min.) 
a. Formanden:  

b. Skoleleder:  

c. Elevrådet 

d. Skolemøder/mødeleder: 

e. SFO 

 

7.  Nye dagsordenspunkter til kommende møder 
Planlægning af kommende skoleår. 

Ny skole 

8.  Eventuelt 
Ønske om aktiviteter til skolegårdene. 

9.  Lukket punkt 
          

 

Forplejning: Ingen 


