
 

 

 

Stillinge den. 04.01.2019 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 08.01.2019 kl. 19.00 til 21.15 
 

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

- Hvem har mulighed for at komme til ansættelsessamtaler af en pædagog onsdag d.30.1.19, Anders, 
Astrid og Mads (Gry som back up). Start tid kl. 15.30. 

- Trampoliner er etableret på Bakkedal. 
-  

2. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 
 

3. Temapunkt: Bestyrelsens indsatsområder i dette kalenderår. Herunder dialog med klasserådene. D/B  
Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter og beslutter årets indsatsområder i bestyrelsen 
- Martin orienterede om diverse målsætninger både kommunalt og skolemæssigt. Kommunens 

indsatsområder er samarbejde/samskabelse, prøvehandlinger/nytænkning – kan der komme mere ud af 
ressourcerne til gavn for borgerne og endelig digitalisering. 

- Punkter i budgetaftalen – arbejdsglæde, ensartet struktur på klubområdet, samarbejde med 
børnehaverne, specialundervisningen, befordring, åben skole – specielt til erhvervslivet. 

- Skolens egne indsatsområder er i år: uddannelse af egne supervisere, sammenlægning af skolens 
SFOér, udvidet brobygning i 2.a, udvikling af skolens fagteam, læringssamtaler inklusion, UU-
samarbejdsaftale. 

- Skolebestyrelsens indsatsområder i 2018: Forældresamarbejde, udvidet samarbejde med klasserådene 
og skolehjemsamtaler. 

- Herefter arbejdede skolebestyrelsen i grupper ang. hvad skolebestyrelsen kunne arbejde videre med. 
 

- Brain Storm fra de to grupper: inddragelse af forældreråd (indkaldelse til møde), åben skole – brug af 
skolens forældre, aktivbrug af ”flere faglærte”- invitere dem til et skolebestyrelsesmøde, lektiépolitik, 
endnu et forsøg på at samarbejde mellem de to klubber, frugtordning på SFO plan. Samarbejde mellem 
skole og børnehaver, kan bestyrelsen gøre noget ved arbejdsglæde, mobilpolitik, værdifolderen 
(revitaliseres), udeundervisning, evt. udfasning af 9.klassernes læseferie, undervisning i brugen af 
sociale medier. 
 
 

- Herefter drøftelse i plenum, hvor det blev besluttet at arbejde videre med og som sættes på som 
punkter til kommende møder: Mødet med skolens forældreråd bliver prioriteres som det første. På 
næste møde udfyldes bestyrelsens årshjul. 
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4. Økonomiopfølgning O MM 
Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Udfordringer pga. af overgangen til det nye økonomisystem – KMD Opus. Vi forventer et overskud på 

ca. 400000, og vi sætter det på dagsordenen igen næste gang. 
- Alle autist elever er blevet revisiteret til skolen. Vi modtager 3 nye elever til c-klassen, som står på en 

akutliste. 
 

5. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Martin fik input fra bestyrelsen. 
 

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

7. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
………………………………………………………………………………………………………… 
8. Personsager. 
9. Orientering. 
v/skoleledelsen. 
v/personalerepræsentanter 
v/andre 
10. Evt. 
 
 
Referent: Malene Wenfdelboe 
 
 


