
 

 

 

Stillinge den. 29.01.2019 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 06.02.2019 kl. 19.00 til 21.15 
Til stede: Mads, Astrid, Siobhan, Martin, Malene, Mette, Sille, Karina, Anders, Ragnhild, Gry, Louise, Britt,  
Afbud: Charlotte 
Ikke til stede: Jakob 
Mødeleder - Louise 
 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Efterretningssager. 

- Der skal endnu engang bespares 1,5 procent på autistklasserne i budget 19/20. Vi prøver at slippe for en 
ekstra besparelse i 20/20. 

- Skolen kan stadig ikke fremskaffe et budget fra det nye økonomisystem – måske kommer det 
pr.20.2.19 

- Nedsættelse af arbejdsgrupper ang. kompetenceudvikling i kommunalt regi. Skolen har fået en 
medarbejder med. 

- Har haft ansættelsessamtaler og vi har ansat 2 nye pædagoger til c-klasserne. 
- Skoleboden er ”under lup”, da den ikke lever op til kommunens standarder. Både ang. sundhedsdelen, 

kontanter mm. Vi vil undersøge om vi kan få andre til at levere mad til skoleboden. 
 

-  
2. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 
 

3. Ansøgning om indeordning for 9.årgang D/B – Se bilag 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter om der skal indføres indeordning for 9.årgang i en 
prøveperiode.  
- Eleverne fremlagde sagen. Sagen har ligeledes været i MED-udvalget og dette udvalg var uenige. 
- Martin fortalte hvorfor ordningen var stoppet. 
- Bestyrelsen drøftede forslaget. Bestyrelsen vil ikke ændre alle ordensreglerne. Martin og Malene taler 

med lærerteamet og efterfølgende med 9.klasse eleverne. Herefter træffes den endelige beslutning.  
 
4. Temapunkt: Planlægning af møde med forældrerådene. Herunder indhold og dato/tid. D/B 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter møde med forældrerådene.  
 
- Skolebestyrelsen drøftede indhold til det kommende møde med forældrerådene. 
- Gry udarbejder et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Dato for møde: onsdag d.24.4.2019 fra kl.17.00-

20.00. Martin tjekker op på de enkelte deltagere i forældrerådene.  
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5. Gennemgang af ”Justering af Folkeskolereformen”. O MM Se bilag 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
- Martin orienterede om justering af folkeskolen og orienterede via bilag. 
- 0.-3.kl 2,25 timer mindre pr. uge inklusiv pauser (SFO får mere åbningstid) 
- 4.-9 kl., her kan skolerne eller kommunen vælge at forkorte skoledagen med to timer om ugen, skolen 

afventer om vi selv bestemmer eller kommunen vælger for os 
- Paragraf 16 B – kun bruges i indskoling i almen skolen, men gennem hele skoledagen på 

specialskolerne. 
- Konfirmationsforberedelsen kan planlægges i de 35 skoletimer pr. uge. Elever der ikke ønsker at blive 

konfirmeret skal have et andet tilbud. 
- Fra skoleåret 20/21 – en time mere i tysk 5.kl, billedkunst 6.kl og historie 9.kl 
- Mere idræt i udskolingen – flyttes fra mellemtrinnet 
- En dansktime flyttes fra 3.kl til 2.kl 
- Kravet om undervisningskompetence flyttes fra 2020 til 2025 
- En tre årig læseindsats skal igangsættes. 
- Undersøgelse af forbruget af vikarer i folkeskolen 
- Skolebestyrelsen kan vælge en to- årig valgperiode. 
- Elevplanerne skal forenkles – mere tid til kerneopgaven. 
- Evaluering af nationale test. 
 

6. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Intet 
 

7. Orientering 
v/skoleledelsen. 
v/personalerepræsentanter 
v/elevrepræsentanter 
- Intet 
 

8. Evt. 
- Gry sender et notat rundt til resten af bestyrelsen. 

………………………………………………………………………………………………………… 
9. Personsager. 
10. Orientering. 
v/skoleledelsen. 
v/personalerepræsentanter 
v/andre 
11. Evt. 
 
 
Referent Malene Wendelboe 
 
 


