
 

 

 

Stillinge den. 01.03.2019 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 07.03.2019 kl. 19.00 til 21.15 
Til stede: Martin, Malene, Charlotte, Louise, Ragnhild, Anders, Mette, Gry, Britt, Jakob 
Afbud: Astrid, Sille, Siobhan, Karina 
Ikke til stede: Mads 
MØDELEDER: Louise 
 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Efterretningssager. 

- Databrud. Der har været nogle praktiksedler, som har været i omløb i en klasse på et google-drev. Der 
er indberettet det der skal fra skolens side. 

- Manglende budget styring, dog stadig som forventet 400.000 i overskud. 
- Ingen tilbagemelding ang. vores skriv til politikerne angående kommende besparelse. 
- Reklamefilm 
- 9.klassernes indordning kommer som forsøg – de sidste aftaler med klasserne mangler, samt 

udmelding til det restende personale. 
- Skolebods ordning, Martin har indbudt sig selv til forældremøderne i 7.klasse for at aftale noget 

omkring kommende indsamling af penge via skoleboden, hvor pengene går til skolerejse. 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
3. Temapunkt: Planlægning af møde med forældrerådene. D/B 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter møde med forældrerådene.  
- Gry uddelte bilag og orienterede. Bestyrelsen drøftede forslaget til forældreråds udviklingsdag og kom 

med input til Gry. Dagen planlægges nærmere på næste bestyrelsesmøde, så det bliver et arbejdsmøde. 
Gry og Britt aftaler videre. 

 
4. Høring angående ”Røgfri skole” D/B – MM Se bilag 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og eventuelt sender høringssvar. 
- Martin orienterede og gennemgik retningslinjer for elever og medarbejdere. 
- Eleverne må ikke ryge på skolen i forvejen, så derfor intet nyt. 
- Medarbejderne må ikke forlade skolens matrikel som tidligere for at ryge. Rammerne blev debatteret. 

Skolebestyrelsen anbefaler at medarbejderne ikke ryger sammen med børn. Bestyrelsen foreslår at der 
fjernes tekst fra … eller lign. Martin retter til. 

 
5. Punkter til kommende møder D 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder. 
- Skoleårets planlægning 
- Arbejdsmøde ang. forældrerådene 
 

6. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Røgfriskole 
- Skolefest 
- Justering af skolefest 
- Aula som træder i kraft pr.1.8 
- Reklamefilm som henvender sig til nye elever. 
- Billedkunst, valghold vil gerne skrive et indlæg 
-  
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7. Orientering 
v/skoleledelsen. 
- Intet 
v/personalerepræsentanter 
- Intet 
v/elevrepræsentanter 
- Intet 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 
 


