
 

 
 
 
 

Stillinge den. 30.08.2017 

Til skolebestyrelsen. 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 05.09.2017 kl. 19.00 til 21.15 

     

Vi vælger en mødeleder på mødet 
Mødeleder: Helene 

Tilstede: Astrid, Martin, Malene, Helene, Charlotte, Heidi, Mathilde, Mette, Anders, Louise, Karina 

Afbud: Silje 

Ikke tilstede: 

DAGSORDEN: 

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

 

1. Efterretningssager. 
- Intet 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

- Rækkefølgen holdes  
 

3. Valg af formand og næstformand i skolebestyrelsen D/B - Bestyrelsen 
Indstilling: At skolebestyrelsen vælger formand og næstformand for dette skoleår. 
- Helene fortsætter som formand og Louise bliver næstformand 
 

4. Høring vedrørende styrelsesvedtægten D/B – MM – Se bilag 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter et høringssvar. 
- Martin orienterede ang. det udsendte bilag. 
- Der er to opmærksomhedspunkter ang. frit skolevalg, som vi vælger at lave høringssvar til. 
- Høringssvaret sendes til MED-udvalget. 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Høring vedrørende Budget 2018 D/B – MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter proces for udarbejdelse af 
høringssvar. 
- Martin fik materialet i dag og orienterede bestyrelsen og har lavet et udkast til høringssvar. 
- Bestyrelsen blev orienteret om de budgetbesparelser som direkte vil vedrøre skolen. 
- Bestyrelsen kom med forslag som Martin indarbejder i høringssvaret. 
- Høringssvaret sendes ligeledes i MED. 
  

6. Udarbejdelse af indhold og dagsorden til mødet d.3/10 D/B Helene  
Indstilling: At skolebestyrelsen udarbejder dagsorden og indhold af mødet. 
- Mødet er d.3.10.17 fra klokken 19-21. (Karina kan ikke deltage) 
- Vigtigt at forældrene får noget konkret ud af mødet. 
- Bestyrelsen fik en dialog om indhold og Anders tog notater. 
- Skolebestyrelsens værdifolder skal i spil og blive ”levende”. 
- Louise udsender ”sit” idékatalog til bestyrelsen. 
- Velkomst v/Helene (5 min), oplæg til/og gruppearbejdet (60min) v/ Louise og Anders – 

hvordan kan forældrene konkret støtte værdigrundlaget? Opsamling i plenum (30 min) v/ 
Anders, den videre proces (10 min) v/ Helene - der udarbejdes et produkt til alle 
forældrerådene. Anders/Helene - indskoling, Charlotte og Heidi – mellemtrin, Louise og 
Mette – udskoling. 

- Martin laver en indbydelse og udsendes på intra, husk tilmelding via intra. 
 

7. Skolebestyrelsens deltagelse i forældremøderne – All 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter tilbagemeldinger fra møderne.  
- God stemning på alle forældremøderne. 
 

8. Orientering om skolens arbejde med vision og mål O MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
- Martin orienterede om ledelsens opstart med alle medarbejderne. 
 

9. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Martins forslag blev vedtaget. 
 

10. Orientering 
v/skoleledelsen. 

- En enkelt har meldt sig som kandidat til skolebestyrelsen. 

- Silje er udmeldt af skolebestyrelsen. 

- Ros til børnehavernes arbejde, det går godt med vores nuværende 0.klasse. 

- 30 elever i nuværende 3.a, håndarbejdslokalet er frigjort som ekstra lokale. Der er mindst 

2 medarbejdere i alle lektioner. 

- Line fra SFO har opsagt sin stilling. Der rykkes rundt på medarbejderne og der ansættes en 

pædagog i c-klassen. 

- Der er ”udlånt” en pædagog til 10.klassecenterets nyoprettede autistklasse. 

v/personalerepræsentanter 

v/elevrepræsentanter 



 

- Været til fælleselevråd i Slagelse. Der blev valgt formand og næstformand. Mange 

arrangementer blev drøftet. 

- Sille i 7.b blev næstformand og Mathilde 9.a blev formand. 

v/2sogne 

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

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

v/personalerepræsentanter 

v/andre 

14. Evt. 
 

 

Referent : Malene Wendelboe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


