
 

 
 
 
 

Stillinge den. 27.03.2017 

Til skolebestyrelsen. 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 03.04.2017 kl. 19.00 til 21.15 

 

Charlotte er mødeleder 
Til stede: Anders, Martin, Helene, Astrid, Kenneth, Louise, Heidi, Anne Mie, Mathilde, Mathias, Marietta 

Afbud: Silje, Karina 

 

DAGSORDEN: 

Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 

 

1. Efterretningssager. 
- Intet 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Vi starter med ”brugen af mobiltelefon” 
 

3. Forældrerådsmødet D/B – MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen planlægger forældrerådsmødet. 
- Helene byder velkommen/ afrunding 
- Dagsordenen til mødet skal sendes ud igen – til alle forældre, fordi der er nogle 

kontaktpersoner som ikke har modtaget besked. 
- Helene gennemgår retningslinjen 
- Anders fremlægger et oplæg til gruppedrøftelser. 
 

4. ”Gør en god skole bedre” – D/B – MM – Se bilag 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter svaret til Center for skole. 
- Spørgsmålene blev besvaret. Martin sender svaret til CFS. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

5. Nye ringetider i kommende skoleår D/B – MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen beslutter nye ringetider i kommende skoleår jf. nye 
bustider. 
- Endelige busplaner kommer i uge 14. 
- Movia vil gerne ændre bustiderne fra august. 
- Skolestart 8.15 i kommende skoleår. 
 

 
6. Brugen af mobiltelefoner på skolen D/B – AM 

Indstilling: At skolebestyrelsen beslutter en nye regler for brug af mobiltelefoner 
- Anne Mie orienterede og bilaget blev drøftet 
- Skolebestyrelsen besluttede de nye regler for brug af mobiltelefon. Reglerne evalueres om 

et år. 
 

7. Nedsættelse af timetal jf. Folkeskolen paragraf 16B D/B – Se bilag 
Indstilling: At Skolebestyrelsen nedsætter timetallet på 4.-6.årgang i 
autismeklasserækken. 
- Når ringetiderne ændres, anbefales at autisternes timetal bliver forkortet med 3 ugentlige 

timer. 
- Se uddelte bilag. 
- Skolebestyrelsen besluttede at anvende folkeskolelovens paragraf 16.b 
 

8. Retningslinje for Klasseforældreråd D/B – Se bilag 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter retningslinjen. 
- Martin orienterede. Retningslinjen blev gennemgået og drøftet. 
- Et katalog med ideer til de enkelte klassetrin/ årgange ønskes. 
- Enkelte passager i teksten blev udskiftet og nogle slettet. 
- Martin reviderer retningslinjen. 
 

9. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Helene laver årsberetning, forældrerådsarrangement. 
 

10. Orientering 
v/skoleledelsen. 

- Orientering om en evt. cykelbane, skulle dog stå på asfalt og ikke græs. Martin og Anders 

arbejder videre med sagen. Der arbejdes videre med økonomien. Mange ubesvarede 

spørgsmål endnu. Anders kontakter Lokalrådet. 

- Fliser er etableret fra skolen til bussen. 

v/personalerepræsentanter 

- intet 

v/elevrepræsentanter 

- intet, dog er toiletterne ofte til debat på mangel på rengøring. 

 



 

v/2sogne 

11. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
………………………………………………………………………………………………………… 

12. Personsager. 
13. Orientering. 
v/skoleledelsen. 

v/personalerepræsentanter 

v/andre 

14. Evt. 
 

Referent Malene Wendelboe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


