
 

 
 
 
 

Stillinge den. 24.04.2017 

Til skolebestyrelsen. 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 02.05.2017 kl. 19.00 til 21.15 

 

Helene er mødeleder 
Til stede: Charlotte, Martin, Malene, Helene, Astrid, Anders, Marietta, Silje, Heidi, Mathilde, Kenneth, 

Karina, Louise 

Afbud: Mathias 

Ikke til stede: 

 

DAGSORDEN: 

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

 

1. Efterretningssager. 
- Bilag, invitation fra Uddannelsesudvalget. Onsdag d.23.august 2017 kl.16.30-18.30.Martin 

undersøger om der bliver tilsendt materiale, således at bestyrelsen kan nå at forberede sig. 
Heidi/Helene, Astrid og Martin  
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Punkt 6 rykkes til under stregen. 
- Godkendt 
 
 

3. Hvordan sikrer vi dialog med forældrene? 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter hvordan vi sikrer dialog med forældrene. 
- Det aftalte møde blev aflyst pga. for få tilmeldinger. 
- Forældrerådene skal indbydes til arrangement, på det første forældremøde hvor 

skolebestyrelsen også deltager. Budskabet skal ”sælges” bedre. Kommunikationen til 
forældrene skal være bedre. Arrangementet bliver d. 3.oktober kl.19-21. 

- Mødeindkaldelsen laves i august på bestyrelsesmødet 
 
 
 

 



 

4. Skolebestyrelsens årsberetning. D/B Helene 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter årsberetningen. 
- Helene har lavet et udkast. 
- Årsberetningen blev drøftet og debatteret. Der arbejdes videre med beretningen og 

beretningen bliver færdig inden 10.maj. 
 

5. Vikardækning af undervisningen. MM - D/B  
Indstilling: At skolebestyrelsen beslutter og beslutter princip for vikardækning på 
skolen. 
- Skolen bruger for mange penge til vikardækning og vil derfor gerne have revideret 

principperne. 
- Principperne blev gennemgået og sendes til bearbejdning i MED-udvalget. Der laves et 

udkast til næste bestyrelsesmøde. 
 

6. Orientering om proces for forflyttelse. MM - O 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
- Flyttes til under stregen. 

 
7. Skoleårets planlægning – MW - O 

Indstillingen. At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Vi er så småt i gang med fagfordelingsprocessen. 31 elever i kommende 1.kl derfor deles 

den – forældrene er indkaldt til møde d.11.maj. 
- Billedkunst i 4. (1 lektion) og 5.kl (1 lektion) inddrages i HD, da billedkunst på Stillinge 

Skole er en del af HD og som har fået timer fra den understøttende undervisning. Timerne 
bliver til matematik. 

- Lidt det samme sker i 5.c og 6.c for at tage højde for nye bustider og at kunne bibeholde 
socialfagstimerne, der er det billedkunst, idræt og musik der laves aftaler med. 

- Der arbejdes på konfirmationsforberedelsen for c-klasserne, så de forhåbentlig ikke 
kommer ud i en dag med undervisning til 16.00. 

- Vi tilbyder flere valgfag i overbygningen, da vi har mange elever i kommende skoleår. 
 

8. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Årsberetningen 
 

9. Orientering 
v/skoleledelsen. 

- Kommunale Ejendomme har været på skolen, og der er kun penge til at reparere det mest 

nødvendige. 

v/personalerepræsentanter 

- Marietta udskiftes i bestyrelsen med Mette Siig til kommende skoleår 

v/elevrepræsentanter 

- Forslag om ændring af ringetider 

- Vores elever deltager i Slagelses fælles elevråd. 

v/2sogne 



 

10. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
………………………………………………………………………………………………………… 

11. Personsager. 
12. Orientering. 
v/skoleledelsen. 

v/personalerepræsentanter 

v/andre 

13. Evt. 
 

Referent Malene Wendelboe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


