
 

 

 

Stillinge den. 06.08.2018 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 15.08.2018 kl. 19.00 til 21.15 
 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
Tilstede: Mette S, Charlotte, Mads, Jakob, Ragnhild, Britt, Louise, Malene, Martin 
Afbud: Astrid, Gry, Charlotte, Karina, Anders – ingen fra elevrådet, da der ikke har været valg endnu. 
Ikke tilstede: 
MØDELEDER: Martin 
 
1. Efterretningssager. 

- Invitation til dialogmøde fra kultur og fritidsudvalget ”Sæt præg på idræts- og fritidslivet”. Martin til melder 
til, hvis der er nogle fra skolebestyrelsen som ønsker at deltage. Skriv venligst mail til Martin senest fredag. 

- Valg til elevrådet er ikke afholdt endnu 
- Rengøringen er stadig ikke okay på skolen. Vi har meget store udfordringer. 
- Stillingsopslag til en pædagog til c-klassen. 
- Affaldssorteringen er sat i gang. En udfordring med antallet af spande og hvem der skal stå for tømningen. 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

- Godkendt 
 

3. Valg af formand og næstformand – B- MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen vælger formand og næstformand 
- Punktet bliver udsat til næste gang, og der SKAL vælges næste gang. 
 

4. Vedtagelse af forretningsorden – B - MM – Se bilag 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter forretningsorden 
- Skolebestyrelsen besluttede forretningsordenen. 

  
5. Høringssvar i forbindelse med budget 19 – 22 D/B – MM – Udkast medbringes på mødet og materiale 

fremsendes når det er modtaget.  
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter høringssvar 
- Martin orienterede omkring dialogmødet i går tirsdag.  Skolebestyrelsen debatterede forslag til høringssvar. 

Følgende punkter blev debatteret – udlægning af midlerne til specialundervisning, skolebefordring, 
specialundervisning, råderumskataloget (svømmeundervisning, lejrskole, skolehjemsamtaler og øget 
undervisningstid til lærerne, disse berører kerneopgaven voldsomt og derfor kan skolebestyrelsen ikke 
foreslå besparelser på disse områder) og decentralisering, således at skolen kan få mulighed for 
tilbagelægning af økonomiske midler (administrativ service, kommunale ejendomme og rengøring) 

- Høringssvaret tages op ligeledes op i MED-udvalget i næste uge. 
 
6. Deltagelse i forældremøder i kommende skoleår. D/B -MM 

Indstilling: At skolebestyrelsen beslutter hvem der deltager i hvilke møder og hvad der skal fortælles om.  
- Martin udsender bilaget med bemanding fra skolebestyrelsen til forældremøderne. (Liste over medlemmer i 

skolebestyrelsen, forældrerådsfolder, værdifolder og husk hvordan man henvender sig til 
bestyrelsen/skolelederen.) Martin laver en liste som sendes til bestyrelsesmedlemmerne. 
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7. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Martin laver et udkast. 
 

8. Orientering 
v/skoleledelsen. 
- intet 
v/personalerepræsentanter 
- intet 
v/elevrepræsentanter 
- intet 
 

9. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
………………………………………………………………………………………………………… 
10. Personsager. 
11. Orientering. 
v/skoleledelsen. 
v/personalerepræsentanter 
v/andre 
12. Evt. 
 
 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 


