
 

 
 
 
 
 

Stillinge den. 01.06.2017 

Til skolebestyrelsen. 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 07.06.2017 kl. 19.00 til 21.15 

   Skolen er vært for lidt mad  

Vi vælger en mødeleder på mødet 
Mødeleder: Charlotte 

 

DAGSORDEN: 

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

Til stede: Martin, Kenneth, Malene, Charlotte, Helene, Astrid, Marietta, Anders, Karina, Silje 

Afbud: Heidi, Mathilde, Louise 

Ikke til stede: Mathias 

 

1. Efterretningssager. 
- Ingen 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 
 

3. Kommende års møder D/B - Bestyrelsen 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter kommende års møder i 
bestyrelsen og de kommende forældremøder 
- Martin fremlagde et forslag, og første møde bliver 7.8.17. Martin udsender plan til 

bestyrelsen. Rullende mødedatoer blev besluttet. 
 

4. Ringetider i kommende skole D/B - Bestyrelsen 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter ringetiderne i kommende 
skoleår. 
- Evt. nye ringetider fra august blev drøftet. Der opfordres til at der bliver arbejdet varieret. 

Vi har brug for mere tid til at diskutere omfanget af en ændring. Punktet tages på igen 
senere i kommende skoleår. 

 
 



 

 
5. Princip for vikardækning D/B – Se bilag MM 

Indstillingen. At skolebestyrelsen drøfter og beslutter princip for vikardækning 
- Martin orienterede om det udsendte bilag. 
- Helene ønskede en anden overskrift. Ordet hjemsendelse slettes. 
- Punkt 9 fjernes og Martin retter til. 
- Princippet blev godkendt. 
 

6. Orientering om skolens økonomi O – MM Bilag udleveres på mødet 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
- Martin uddelte bilag og orienterede. 

 
7. 2sogne D 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Der holdes sommerferie – der er lige skrevet. 
 

8. Orientering 
v/skoleledelsen. 

- Efter forflyttelser kunne vi trække nogle af dem tilbage. Der er derudover kommet et par 

opsigelser, så lige nu mangler vi en lærer. 

- Møde med rengøring. Skolen er bevilliget hovedrengøring. 

- Kommunale Ejendomme maler flere klasselokaler end først antaget. Loftmalingen i 

omklædningsrummene er ved at falde ned – repareres dog først sidst december eller først 

januar.  

- Sammenlægning af 2 klasser og nuværende 0.kl deles til to første klasser. 

- ”gør en god skole bedre” indsatsen gøres der ikke mere ved. 

- Der skal arbejde videre med økonomitildelingsmodellen, læs evt. rapporten. 

- NEST klasser i kommunen er gået til Antvorskov Skole. 

- Kenneth, tak for din kæmpe indsats for skolen. Du har hjulpet os rigtig meget. Tak til dig 

på skolens vegne. 

v/personalerepræsentanter 

- intet 

v/elevrepræsentanter 

- intet 

v/2sogne 

9. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
- Helene holder talen til translokationen. 

………………………………………………………………………………………………………… 

10. Personsager. 
11. Orientering. 
v/skoleledelsen. 



 

v/personalerepræsentanter 

v/andre 

12. Ev 
 
Referent – Malene Wendelboe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


