
 

 
 
 
 

Stillinge den. 08.01.2018 

Til skolebestyrelsen. 

Referat af skolebestyrelsesmøde d.16.1.2018 
 

Den 16.01.2018 kl. 19.00 til 21.15 

     

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

Afbud: Cecilie, 

Ikke til stede: 

DAGSORDEN: 

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

1. Efterretningssager. 
- Cecilie ønsker ikke at være med i skolebestyrelsen mere. 
- Arbejdstilsynet har været på skolen, de var meget grundige og vi har fået en grøn smiley. 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 

3. Det videre arbejde med udarbejdelse af folder til forældrerådet D/B – Alle – Se 
bilag 
Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter og beslutter indholdet af folderen.  
- Martin orienterede. 

- Forvirring omkring ordet forberede på den første side. (Forberede til arbejdet) 
- Nytårskur 2.a slettes under indskoling og ordet ens slettes ligeledes. Drengeaktiviteter – bør være 

forskellige aktiviteter- det er de fysiske og forskellige aktiviteter. Husk både forældre og elevers 
ageren på sociale medier (spørgsmålet fjernes). Karina kom med forslag om ”de ikke så omfattende 

aktiviteter”. 

- Mellemtrinnet, fx skolefest og lejrskole (skolebod, udenlandsrejse – skal på udskolingen). Der er 
nogle dots, der skal indføres alle steder. Hvordan sørger vi for at alle kommer med til diverse 

arrangementer. ”Mødregrupper” ændres til forældregrupper. 
- Udskoling, skab traditioner – skal med i alle. Hent inspiration fra andre klasser. Ang. blå mandag, 

fjernes forældreansvar. Fælles klassekasse eller ej… Opfordre til at der kommer overvejelser 
angående nye elever i klassen og c-klasse elever som integreres. Alkohol skal ud til 

forældrearrangementer. 

- Praktisk info ang. låne/booke lokaler. Martin undersøger ang. leje af HUSET. 
- Folderen rettes til og laves færdig. Udbredelsen af folderen besluttes til næste møde. 

 
 

 

 



 

4. Afslutning af budget 2017 O – MM  
Indstilling:  At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin uddelte bilag og afslutning af budget 2017 er gjort. 
- Martin kommer næste gang med et mere udspecificeret forbrug på de forskellige konti. 
- Vi køber 2 klassesæt af møbler for overskuddet.  
 

5. Kvalitetsrapport 2016/17 B – MM – Se bilag 
Indstilling: At skolebestyrelsen beslutter udtalelse til kvalitetsrapporten.  
- Det er en meget overordnet rapport end tidligere. Skolen kan komme med en lille udtalelse, og 

Martin har lavet et udkast. 

- Skolebestyrelsen beslutter at komme med en udtalelses til kvalitetsrapporten. Martin renskriver og 
sender til godkendelse hos Helene. 

6. Skolebestyrelsesvalg – D/B – MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter proces for afholdelse af valget.  
- Martin uddelte bilag med datoer.  
- Valgbestyrelse er Martin, Helene, Heidi og Jakob. 
- Opstillingsmødet rykkes til d.6.6.18 
- Der kommer fælles opslag i avisen for alle skoler. 
- Martin sender skolebestyrelsens årshjul med som bilag til næste møde. 
 

7. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Martin har skrevet. 

8. Orientering 
V/skoleledelsen. 

- Der skal være affaldssortering på skolen. 

- Rengøringsgennemgang på skolen, og der er fundet flere steder, som ikke er i orden. 

- Elever som kommer fra børnehave til skole, er nu Martins opgave, at arbejde med de børn om de 

skal skoleudsættes, have støtte eller til andre institutioner. Martin vil gøre det i samarbejde med 

børnehaverne. 

- Meget fokus på inklusion i skoledelen.  

- Ansættelsessamtaler d.30.1 kl. 17.30, Charlotte og Louise deltager. 

V/personalerepræsentanter 

- Intet 

V/elevrepræsentanter 

- Affaldssortering er også på dagsordenen på det fælles elevrådsmøde d.17.1.18 

- Dejligt at have fået Christine(lærer) som tovholder. 

- Eleverne har fokus på rengøring i klasserne/på skolen. Eleverne vil rigtig gerne høre fra personalet. 

- Eleverne ønsker at blive orienteret om hvad skolens penge bliver brugt til. 

9. Evt. 
 

Referent : Malene Wendelboe 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


