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Referat skolebestyrelsen 
Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup 

nr. 09 - 2022 
Torsdag d. 24/2 2022 kl. 18.00 – 20.00 

På Nr. Jernløse skole 
 

 
 
 

Aftalte møder: :Jernløse  tirsdag 17/8, tirsdag d. 14/9 + elevråd Jernløse, torsdag d. 14/10 Undløse, 
mandag d 15/11 Jernløse,  
Tirsdag d. 7/12 + elevråd Knabstrup, Lørdag 22/1/22 Strandparken, torsdag d 24/2 + elevråd Undløse, 
mandag 14/3 Jernløse, tirsdag d. 26/4+ elevråd Undløse, torsdag d. 19/5 Jernløse, mandag d. 13/6 + 
elevråd Jernløse. Mødetidspunkt SB møder: 18.00-20.00 
 
 
DELTAGERE - Forældre:  

• Anne Louise Kaltoft Formand 

• Pia Ravn  

• Kirstine Rolsted Skifte 

• Tannie Nyboe 

• Stella June Wexøe Kristensen 

• Inge Neander 

• Kaspar Kjærgaard Næstformand 

• Kris Nielsson 

• Viktoria Lock 

Thor (elevrådsrepræsentant Jernløse). 
 
Ledelse: Bo Pedersen - til mødet er de pædagogiske ledere inviteret 
Personalerepræsentanter: Tanja Robrahn (Jernløse), Gina Lisette Schlicker  (Undløse),Finn (Knabstrup) 
Afbud: Gina, Inge 

Ordstyrer: Bo 
 

Punkt 01 
Fast punkt  

Godkendelse af referat fra 22/1-2022 
 

Ref Godkendt 

 

Punkt 1 
40 min 
 

Skolen nu – fra ledelse, medarbejdere, bestyrelse og elever 

Ansvarlig Bestyrelsen 

Formål 
 
 
 

• Fast vikar for lærer frem til 12/9 ansat for opsagt lærer på Undløse skole 

• Knabstrup: Ansættelse af lærer er i proces. 

• Administration – kort info 

• Sygemeldt medarbejder vender tilbage fra 1. februar.  
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• Samskabende pædagog vender tilbage i uge 5 to x to timer hhv tirsdag og 
torsdag  

• Ny pædagog Jesper Duvald starter 1/2-22, han skal være på 2. årgang og SFO. 

Alt efter svar fra pulje, vil vi ansøge om 1-2 ledere 

 
 

Ref. Kort info omkring at man centralt nu er kommet frem til at skulle beslutte struktur for 
administrationerne. Vi håber maget at vi kan fortsætte som hidtil med en 
administration der ligledes dækker Kildebjergskolen og Jyderup skole. 

 

Punkt 2 
20 

Budget 22, afsluttende regnskab for 21 samt mulighed for at modtage penge fra 
socialstyrelsen til indsatser for udsatte elever grundet covid 

Ansvarlig Ledelsen 

Formål/ 
motivation 

Kort orientering om afslutning af 2021, samt igangsætning af 2022 
Overskuddet fra 21 blev som anslået ca. 570.000 for sidste del af 21 og + 96.000 
efter afslutningen af de gamle skoler. Dette skal godkendes som overførsler politisk i 
marts. 
 
Pulje fra socialstyrelsen: 
Formål og målgruppe 
Formålet med tilskuddet er at bidrage til at komme de mest udsatte børns faglige 
efterslæb til livs gennem en længerevarende og skaleret indsats. Målgruppen for 
tilskuddet er de mest udsatte børn i grundskolerne, som formodes at være hårdest 
ramt af nedlukningen både i forhold til trivsel og læring. Målgruppen defineres som 
elever, der både er 
- i socialt udsatte positioner, og 
- særligt udfordrede efter skolelukningerne i 2020 og 2021. 
Bo giver en status på ansøgningsproces og hvilke ansøgninger vi har i støbeskeen og 
hvorfor. Bilag vises til mødet. 
 

Beslutning Der er en forventning om et større beløb til indsatsen hos os, da kun meget få har 
lagt billet ind fra Holbæk kommune og der er et større beløb til rådighed. Beløbet 
skal støtte fagligheden som opsamling på to års n op og nedlukninger grundet 
Corona. 

 

Punkt 3 
20 

Frihedsforsøget – lige nu 

Ansvarlig Alle 

Formål 
 
 
 

Vi arbejder på forskellige områder: 
Læringscafe – hvordan skal den iscenesættes 
TDS – vores nye fag – videndeling og evaluering af faget 
Arbejdet med mellemformer det komemnde skoleår (bilag vedhæftet) 
Bustider – vi har nu første bud fra Holbæk kommune 
Evaluering af frihesforsøget – forældre – ideer? 
Kort oplæg til refleksion 

Ref.  

 

Punkt 4 Principper og politikker 
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20 

Ansvarlig Ledelse 

Formål/ 
motivation 

At SB involveres og bidrager til skolens principper og politikker 
SB ønsker at der arbejdes med principper/politik for hvordan vi som skole kan 
arbejde med, modtage elever med bl.a. anden kønsidentitet og kønsforståelse.  
Hvordan ønsker skolebestyrelsen vi tager fat i ovenstående?: 
Udkast fra skolen 
Nedsættelse af lille arbejdsgruppe 

Beslutning En længere snak om skole, fødselsdage, gamer fødselsdage, lån af skolen, regler for 
fødselsdage osv. der nok skal vendes til en generel snak på skolen, så der er fælles 
retning på det der meldes ud. 
Der nedsættes en mindre arbejdsgruppe med Bo, Kris og Victoria, der ser på 
muligheder for nogle leveregler der kan imødekomme alle, og måske kobles på 
mobbepolitik eller andre poilitikker på skolen. 

 

Punkt 5 
20 

Skolebestyrelsesvalg 

Ansvarlig Ledelse 

Formål/ 
motivation 

At skolebestyrelsen får aftalt proces for skolebestyrelsesvalg. 
At medlemmerne, hvis de er afklaret og ønsker at fortælle - fortæller om de ønsker 
at genopstille 
Valgbestyrelsen er valgt og er: Formand for bestyrelsen Anne, Næstformand: Kasper 
og skoleleder Bo Pedersen. 
Den videre proces 

Beslutning Valget sættes fælles i gang for vores skoler af den fælles administration 

 

Punkt 6 
 

EVT 

beslutning  

BOP16-02-2022 


