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Skolebestyrelsen godkendte i maj 2016 Stillinge Skoles værdiregelsæt. Den lange proces havde nået sit mål. 

Der blev lavet en flot folder og skolebestyrelsen startede efter sommerferien med, at deltage til næsten alle 

forældremøderne. Her blev folderen udleveret til forældrene sammen med et lille oplæg.  Velvidende, at 

regelsættet skal være en del af hverdagen, besluttede skolebestyrelsen, at invitere alle forældrerådene til 

et møde i foråret. Desværre var der meget få tilmeldinger og derfor har bestyrelsen besluttet en ny dato i 

det kommende skoleår. På de kommende forældremøder, vil bestyrelsen forklare om møderne samt om 

det videre arbejde med implementeringen af værdiregelsættet. Hvordan får vi det forankret og hvordan 

sikrer vi os, som skolebestyrelse, forældrenes kendskab til skolens trivsel og mobbepolitik?   

I foråret 2016 blev samtlige af skolebestyrelsernes formænd, næstformænd og skoleledere inviteret til et 

dialogmøde med skoledirektionen, uddannelsesudvalget og borgmesteren. Emnet for dialogen var de 

udfordringer, som skolen i Slagelse Kommune har. Efter et oplæg, blev dette drøftet livligt blandt alle 

skolebestyrelserne. Konklusionen blev efterfølgende, at der skulle arbejdes videre med emnet, 

uddannelsesparathed, da der er for mange unge i Slagelse Kommune der ikke er uddannelsesparate. På de 

første karakterer, som gives i 8 klasse, vurderes alle eleverne om de er uddannelsesparate. For at eleven er 

uddannelsesparat, skal eleven have et gennemsnit på 4 i alle fag. Har eleven et gennemsnit under de 4, 

laves der en handleplan med henblik på at blive det.  

Den ny skolereform lægger op til styrkelse af samarbejdet med forældrene og deres inddragelse i 

folkeskolen. Forældrene er en ressource og skal bidrage til skolens virke. Derfor er det præciseret i 

folkeskoleloven, at skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem også skal omfatte 

principper for forældrenes ansvar i samarbejdet. Principperne vil fx kunne beskrive hvilke forventninger 

skolen har til forældrenes deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og faglige eller sociale 

aktiviteter på skolen. Dermed kan forældrene bidrage til tilgangen og håndteringen af det. Skolebestyrelsen 

har revideret principperne for forældrerådet.  

Skolebestyrelsen har herudover arbejdet med revidering af andre principper.  Herunder principperne 

omkring skolerejse, brug af mobiltelefoner i skolen, samt formål med skole/hjemsamtalerne.  

Skolebestyrelsen har arbejdet med og godkendt en ny mål- og indholdsbeskrivelse for skolens almen SFO. 

Alle de nye og reviderede principper kan læses på skolens hjemmeside.  

Skolebestyrelsen har besluttet at nedsætte timetallet på 4-6 årgang i autismerækken jvf. Folkeskolelovens 

§16b. Årsagen til dette er, at skolebestyrelsen gerne vil sikre tid til det pædagogiske arbejde med elevernes 

sociale udvikling.  

Økonomien er en del af skolebestyrelsens arbejde. De mange nedskæringer og centraliseringer har til tider 

betydet en hård prioritering af skolens ressourcer. Dette ser også ud til at være nødvendigt i de kommende 

år, da udsigten til en bedre økonomi ikke ser lys ud.  

En opgave som har fyldt i skolebestyrelsens arbejde er udfordringerne med rengøringsstandarden på 

skolen. Skolens ledelse har flere gange være i dialog med den kommunale rengøringsenhed, da elevernes 

og medarbejdernes tilbagemeldinger ikke er positive. Den sidste trivselsmåling for eleverne viser desuden 



et øget antal elever, som ikke finder toiletterne rene. Dette vil vi arbejde videre med i det kommende 

skoleår, så vi forhåbentligt kan få en renere skole.  

Ud over en centralisering af rengøringen er det også politisk besluttet at centralisere 

bygningsvedligeholdelsen. Dette har medført et forringet serviceniveau og med der tilhørende udfordringer 

i at holde skolens bygninger i god stand. Dette vil skolebestyrelsen også forsøge at gøre bedre.  

Bustiderne har atter været på dagsordenen og denne gang sker der noget. Det er lykkedes skolebestyrelsen 

at få nedbragt elevernes ventetid om morgenen og om eftermiddagen, så vi fra det kommende skoleår ikke 

har elever der skal vente op til en time om dagen på transport til og fra skole. Bustiderne hænger nu meget 

bedre sammen. Dog betyder det, at skolen skal ændre ringetiderne, så efter sommerferien begynder 

skoledagen kl. 8.15 og skoledagen vil slutte kl. 14.15 eller 15.15.  


