
 

 

 

Stillinge den. 29.08.2018 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 03.09.2018 kl. 19.00 til 21.15 
 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
Til stede: Charlotte, Martin, Louise, Malene, Astrid, Gry, Mads, Ragnhild, Mette, Karina, Britt 
Afbud: Charlotte, Anders, Jakob 
Ikke tilstede: der er ikke valgt elevrådsrepræsentanter endnu. 
 
MØDELEDER: Louise 
 
1. Efterretningssager. 

- Vi har ansat en pædagog til c-klassen. Mange dygtige ansøger. 
- Skolens nye økonomisekretær har sagt op. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 
-  
 

3. Valg af formand og næstformand – B- MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen vælger formand og næstformand 
- Anders Sværke blev næstformand, og Britt Baun blev formand. 
 

4. Skolehjemsamtaler D/B - Tanja – Se bilag 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter oplæg til skolehjemsamtaler. 
- Tanja orienterede i forhold til det uddelte bilag. Skolebestyrelsen debatterede. Oplægget blev besluttet og 

kan nu sættes i værk. Der blev debatteret længe ang. ”bring your own device” på de ældste klasse trin – det 
blev påpeget fra bestyrelsen at man stadig skulle kunne låne en pc. 

 
5. Oplæg til økonomistyring D/B MM – se bilag 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter skolens økonomistyring.  
- Martin orienterede om medarbejdernes og MED udvalgets forslag til driftsoptimering. Ang. lejrskole til 

forplejning indkræves 60 kr. pr. dag.  
 

6. Økonomigennemgang O MM Bilag udleveres på mødet 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
- Martin gennemgik for de nye bestyrelsesmedlemmer hvordan skolens økonomi er sat sammen. 
- Martin uddelte bilag med budget 2018 (med forbrugsprocent og det ser fornuftigt ud), han tager det med 

næste gang igen, da vi pr.5.9 først kender tallene helt præcis. 
 

7. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Martin har skrevet lidt ang. videoovervågning på skolen, talentforløb, affaldssortering, formand og 

næstformand samt indlæg fra 5.klasserne. 
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8. Orientering 
v/skoleledelsen. 
- Intet, 8.c og 8.d mangler en repræsentant fra skolebestyrelsen til forældremødet til d.25.9 - Mads 
v/personalerepræsentanter 
- intet 
v/elevrepræsentanter 
- intet 
 

9. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Referent Malene Wendelboe 
 
 
 
 


