
 

 

 

Stillinge den. 03.04.2018 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af  skolebestyrelsesmøde 
 

Den 01.05.2018 kl. 19.00 til 21.15 
Tilstede: Martin, Malene, Astrid, Anders, Mads, Helene, Louise, Sille,  
Afbud: Heidi, Mathilde, Karina, Jakob, Mette 
Ikke til stede: Charlotte 
Mødeleder: Martin 
 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Efterretningssager. 

- Intet 
2. Godkendelse af dagsorden. 

- Godkendt 
 

3. Skolehjemsamtaler i kommende skoleår D 
Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter skolehjemsamtalerne i kommende skoleår 
- Tanja orienterede ang. den gode skole/hjemsamtale, og skolebestyrelsen skulle tage stilling til 

spørgsmål fra medarbejdernes arbejdsgruppe. 
- Skolebestyrelsen kom med input til følgende spørgsmål 
- Hvad tænker vi, som skolebestyrelse, er en god skole/hjemsamtale? Hvilke forventninger har vi som 

forældre til skole/hjem samtalen? Hvad forventer lærerne af os, som forældre, til en skole/hjem samtale? 
Hvordan ønsker vi, at skole/hjem samtalerne skal være på Stillinge Skole? 
 

4. Princip for ”Klasseforældreråd” D/B  
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter princippet i forhold til den nye forældrerådsfolder. 
- Punktet tages på igen næste gang, folderen 
 

5. Gennemgang af skolens indkøb i 2017 og dialog om indkøb i 2018 O/D MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen og drøfter skolens indkøb i 2018. 
- Martin uddelte bilag.  Hvordan sikrer vi et rådighedsbeløb til lidt større investeringer? Diskussionen 

tages også op sammen med medarbejderne. Ledelsen har fået opbakning til at fortsætte med 
processen. 

 
6. Årsberetning – D/B 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter årsberetningen. 
- Louise skriver årsberetningen som herefter sættes på hjemmesiden inden sommerferien. 
 

7. Orientering om effekterne af de politiske beslutninger i forbindelse med skolens økonomi. O MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin orienterede. Alle medarbejdere bibeholdes på skolen. Budgettet holder i 2019. 
- Orienteringen bliver taget til efterretning. 

 
8. Orientering om proces for ændret organisering i Slagelse Kommune. O MM 

Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin orienterede og viste slides fra mødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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9. Orientering om proces for Budget 2019- 22 i Slagelse Kommune. O MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin orienterede om proces for udarbejdelse af råderumskatalog, herunder MED-organisationens 

involvering. Alle Med-udvalg skal se, hvordan man kan spare 2%. Vi har kun foreslået ting, som ikke 
direkte har betydning for vores kerneydelse. Processen blev taget til efterretning. 

 
10. 2sogne D 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Louise /Martin 
 

11. Orientering 
v/skoleledelsen. 
- Afgangsprøverne starter d.2.maj. 
- Rigtig god MED-dag, hvor planlægningsgrundlaget blev debatterede, så vi er godt på vej med det nye 

års planlægning – blandt andet en ny måde at arbejde med fagfordelingen. 
- Planlægning af kommende års enkeltintegrationstimer. Alle disse forældre har været indkaldt til et 

dialogmøde. 
- Affaldssortering, skolen er udtaget til pilotprojekt. 
-  
v/personalerepræsentanter 
- Lærerne håber stadig på en arbejdstidsaftale. 
v/elevrepræsentanter 
- Rygning/alkohol og skole/hjemsamtaler har været på dagsorden. 
 

 
 
Referent – Malene Wendelboe 
 
 
 
 


