
 

 
 
 
 

Stillinge den. 26.09.2017 

Til skolebestyrelsen. 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 02.11.2017 kl. 19.00 til 21.15 

     

 Mødeleder: Martin 
Tilstede: Martin, Malene, Helene, Astrid, Charlotte, Mette, Anders, Karina, Jakob  

Afbud: Mathilde, Heidi, Louise, Mads, Cecilie 

Ikke til stede: 

DAGSORDEN: 

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

 

1. Efterretningssager. 
- Talentforløb for udskolingselever i folkeskolerne i Slagelse Kommune, lavet i samarbejde 

med ungdomsuddannelserne. Der er 8 forløb som faglig dygtige elever kan blive udvalgt af 
lærerne til at deltage i. Forløbene strækker sig over 3-6 undervisningsgange som primært 
ligger i skoletiden. Forløbene afsluttes 18.april med en fælles fernisering. 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 
 

3. Det videre arbejde med udarbejdelse af folder til forældrerådet D/B – Alle 
Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter og beslutter indholdet af folderen.  
- Hvordan skal det formidles? 
- Fælles forældrerådsfolder med værdiordene, herefter hvad der er særligt for de enkelte 

årgange. Idékatalog og dynamisk redskab. Hvordan giver vi de gode ideer videre? 
Ledelsen kommer med et udkast til disse foldere. Der skal ligeledes samles materialer til 
manualer. 

 
4. Dialogmøde med politikerne d. 13. november på Antvorskovskole D/B – Alle 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter spørgsmål til dialogen.  
- Kl.19.00 til 21.30, vi håber så mange som muligt fra bestyrelsen kan deltage. 
- Fælles ledelse af skoler? Administrativ Service og ejendomsservice? Rekruttering af lærere, 

så den faglige kvalitet i undervisningen kan holdes. Hvordan gøres Slagelse Kommunes 
skoler til en attraktiv arbejdsplads? Hvad skal der ske med skoledistrikterne? Hvad er 
drømmescenariet for Slagelses skoler om 4 år? Hvad tænker I om alle specialskolerne? 

 



 

5. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Martin skriver et indlæg 
 
 

6. Orientering 
v/skoleledelsen. 

- Nedsat en arbejdsgruppe i Kommunen ang. klubberne. Stillinge Skole er inviteret til at 

deltage i denne arbejdsgruppe. 

- Trivselsundersøgelse for medarbejderne er foretaget, resultatet kan først ses d.20.11. 

- Martin arbejder med at lave en bedre skiltning til skolen og Kommunale ejendomme er 

kontaktet. 

v/personalerepræsentanter 

- intet 

v/elevrepræsentanter 

- intet 

v/2sogne 

7. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
………………………………………………………………………………………………………… 

8. Personsager. 
9. Orientering. 
v/skoleledelsen. 

v/personalerepræsentanter 

v/andre 

10. Evt. 
Tabulex appen lukker. 
 
Referent Malene Wendelboe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


