
 

 
 
 
 

Stillinge den. 04.10.2017 

Til skolebestyrelsen. 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 04.10.2017 kl. 19.00 til 21.15 

     

Vi vælger en mødeleder på mødet 
Til stede: Mads, Karina, Martin, Mette, Malene, Astrid, Charlotte, Helene, Heidi, Mathilde, Louise, Jakob, Anders 

Afbud: 

Ikke til stede: Sille 

 

DAGSORDEN: 

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

1. Efterretningssager. 
- Hæfter til skolebestyrelsen fra ”Skole og forældre” blev uddelt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Pkt. 4 og 5 byttes om 

 
 

3. Velkommen en til de to nye medlemmer. Alle 
Indstilling: At Skolebestyrelsen byder velkommen og præsenterer sig selv.  
- Velkommen til Jakob og Mads 
- Kort præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer 
- Martin orienterede om skolebestyrelsens arbejde. 

 
4. Det videre arbejde med udarbejdelse af forældrerådenes arbejde. D/B – Alle 

Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter og beslutter det videre arbejde. 
- Fantastisk møde i går sammen med de tilmeldte forældre. 
-  Et bestyrelsesmedlem fra hver gruppe renskriver nu de forskellige post-it, og ledelsen sammenskriver til sidst. 

Udsendes herefter til bestyrelsen sammen med dagsordenen. 
- Den fremadrettet proces blev debatteret. Punktet sættes på til næste gang. 

 
5. Budget O – MM – Bilag udleveres på mødet.  

Indstilling: At skolebestyrelsen orienteres om budget 2018 i forhold til de 
besparelser vi er vidende om på nuværende tidspunkt.   
- Martin orienterede og bilagene blev uddelt. 
- Orientering om budget i indeværende kalender år. Skolebestyrelsen ønsker fremadrettet samme overblik. 



 

- Orientering om kommende budget, specielt besparelsen på enkeltintegrationstimer, og de færre elever i autist 
SFO og klub. 

 
6. 2sogne D 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
 

7. Orientering 
v/skoleledelsen. 

- Husk at bestille materiale til de nye skolebestyrelsesmedlemmer. 

v/personalerepræsentanter 

- Intet 

v/elevrepræsentanter 

- Ikke så lækre toiletter, små elever over det hele. Eleverne mangler plads. Fælleselevrådsmøde (kommunalt) på 

fredag. 

v/2sogne 

8. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
- Anders orienterede bestyrelsen fra vælgermødet i Stillinge Forsamlingshus. Kommunale Ejendomme blev nævnt 

mange gange. Vælgermøde (kun for skoleområdet) d.13.november fra 19-21.30 på Antvorskov Skole – 
arrangeret af Skole og forældre. Vi ønsker at skolebestyrelsen møder talstærkt op til arrangementet. Det 
sættes på som punkt til næste skolebestyrelsesmøde. 

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

9. Personsager. 
10. Orientering. 
v/skoleledelsen. 

v/personalerepræsentanter 

v/andre 

11. Evt. 
 

 

Referent – Malene Wendelboe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


