
 

 

 

Stillinge den. 31.10.2018 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 08.11.2018 kl. 19.00 til 21.15 
Til stede: Martin, Malene, Charlotte, Astrid, Mette, Ragnhild, Britt, Sille, Anders, Louise, Jakob,  
Afbud: Gry, Karina, Siobhan 
Ikke til stede: Mads 
 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
Mødeleder: Louise 
 
1. Efterretningssager. 

- Orientering om nyt telefonsystem og skolen får derfor nyt telefonnummer. 
- Dialog i distriktet om evt. udlægning af nogle af de Kommunale Ejendommes opgaver. 
- Charlotte er udmeldt af skolebestyrelsen 
- Orientering om nyt lokale til madkundskab 
- Implementering af AULA pr.1.8.2019 
- Ny økonomisekretær i samarbejde med Marievangsskolen 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

- Astrid havde kommentarer til pkt. 3 og 4, mener ikke man kan lave principper for disse emner, som er 
bestyrelsens fornemste opgave. Vikardækningsprincippet er ret nyt og der er måske nogle af de 
”gamle” principper som hellere burde tages på. Astrid forslår at disse punkter ikke diskuteres på mødet. 

 
3. Lus – D Britt 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter om årlig lusedag. 
- Britt orienterede om hvad punktet gik ud på. 
 

4. Ture ud af huset D Britt 
Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter om alle ture skal starte og slutte på skolen.  
- Britt orienterede om der kunne udformes et princip angående dette, da der er en del forældre hvor det 

var et problem. Anders mener ikke, det er et stort problem. Forældrene på skolen er rigtig gode til at 
hjælpe hinanden. Jakob mente, det var et klasserådsarbejde og ville opfordre til at forældrene fik 
snakken i de enkelte klasser.  

 
5. Vikardækning ved fravær D Britt – Se bilag 

Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter skolens princip for vikardækning. 
- Princippet blev drøftet og hvordan det var blevet til. Vi holder fast i princippet. 
 

6. Økonomigennemgang O MM Bilag udleveres på mødet 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
- Vi er lidt under på forbrugsprocenten. Vi mangler at betale et par regninger ang. nye døre til 

omklædningsrummene og til vores interne kursusforløb til medarbejderne. Kopimaskinerne på skolen 
skal ligeledes udskiftes. Hvis alt går som det skal forventer vi et overskud på 200000, så disse overføres 
til kommende budgetår. 

 
7. Orientering om samarbejdsaftale mellem tre skoler og UU i forhold til at få flere uddannelsesparate elever  

Indstilling: At Skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin uddelte bilag og orienterede bestyrelsen. 
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8. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Martin orienterede og har været i dialog med Britt. Bestyrelsen vil gerne have at vi reklamerer mere for 

vores tiltag i SFOen 
 
 

9. Orientering 
v/skoleledelsen. 
v/personalerepræsentanter 
v/elevrepræsentanter 
- Arbejder på indordning for udskolingen 
 

10. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Referent : Malene Wendelboe 
 
 
 


