
 

 
 
 
 

Stillinge den. 30.01.2018 

Til skolebestyrelsen. 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 07.02.2018 kl. 19.00 til 21.15 

     

Vi vælger en mødeleder på mødet 
Mødeleder: Helene 

Til stede: Helene, Martin, Astrid, Louise, Jakob, Heidi, Mathilde, Anders, Charlotte, Mette 

Afbud: Karina, Mads, Sille 

DAGSORDEN: 

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

 

1. Efterretningssager. 
- Martin har de sidste 3 uger været udlånt til Baggesens skole i Korsør. Han regner med at 

være tilbage på Stillinge Skole i uge 8. 
2. Godkendelse af dagsorden. 

- Enkelte punkter prioriteres, da der er meget kort høringsfrister. 
 

3. Det videre arbejde med udarbejdelse af folder til forældrerådet D/B – Alle – Se 
bilag. 
Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter og beslutter den færdige folder. 
- Folderen blev gennemgået og rettelser tilføjet, Martin noterede og den endelige folder kan 

blive gjort færdig. 
 

4. Gennemgang af skolens indkøb af materialer mv i 2017 O/D MM - Bilag udleveres 
på mødet. 
Indstilling:  At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Punktet bliver udsat til næste møde 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. Høring i forbindelsen med ressourcetildelingsmodel D/B MM – Se bilag  

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter et høringssvar.  
- Martin orienterede og gennemgik det omfattende materiale. Der er 4 modeller vi skal 

forholde os til. 
- Bestyrelsen drøftede høringssvar og herefter skal skolens MED-udvalg ligeledes udtale sig, 

og Martin sørger for at afsende det fælles høringssvar. 
- Martin orienterede om endnu et høringssvar ang. ny tildeling af enkeltintegrationstimer. 

Dette høringssvar blev ligeledes debatteret, da skolen kun har 4 dage til at skrive dette 
høringssvar. Martin opfordrer bestyrelsen til at skrive til ham, hvis man alligevel synes vi 
mangler at skrive noget. 

 
6. Årshjul for skolebestyrelsen – D/B Se bilag MM 

Indstilling: At bestyrelsen drøfter og beslutter årshjulet.  
- Skolereform fjernes 
- Ledelsen ser efter princip for inklusion 
- Skole/hjem samarbejde skal på. 
 

7. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Martin skriver og han modtager gerne indlæg. 
 

8. Orientering 
v/skoleledelsen. 

- Karsten(SFO) er ansat som halinspektør og det er vi glade for mht. til kommende 

samarbejde. 

- Oversigtsskemaet skal laves om. 

v/personalerepræsentanter 

- Skolefesten fylder meget  

v/elevrepræsentanter 

- Eleverne har bemærket de nye skilte. 

- Hvor kommer pengene fra til de nye skilte? 

9. Evt. 

 

Referent – Malene Wendelboe 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


