
 

 

 

Stillinge den. 01.04.2019 
Til skolebestyrelsen. 
Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 01.04.2019 kl. 19.00 til 21.15 
 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
Til stede: Martin, Malene, Siobhan, Mette, Jakob, Karina, Astrid, Ragnhild, Louise, Anders, Gry, Mads,   
Afbud: Sille 
Ikke til stede: Britt, Charlotte 
1. Efterretningssager. 

- Renovering af toiletter bliver først i december 2020/januar 2021 
- Madkundskabslokalet bliver renoveret, og udkast til tegninger kommer i løbet af sommeren. 6-8 uger 

hvor lokalet ikke kan bruges. 
- Skolehjemsamtaler skal revideres i forhold til det praksisfaglige element. 
- Nye regler ang. fravær – Martin orienterer skolens forældre snarest. 
- Borgermøde i Stillinge forsamlingshus ang. prøvehandling ang. bustransport. 
- Fagfordeling starter efter påskeferien. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
- Pkt.  3 tages før pkt.4 
 

3. Temapunkt: Planlægning af møde med forældrerådene. D/B 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter møde med forældrerådene.  
- Tilmelding? Martin undersøger. 
- Dagen blev drøftet og det blev besluttet at målet for dagen er: Hvad kan forældre bidrage med til 

udvikling af Stillinge Skole? 
- Facilitering af de 3 grupper i workshops: Indskoling / Jakob-Anders, mellemtrin / Ragnhild-Mette og 

udskoling/Louise 
- Det uddelte program fra sidst holdes. 
- Gry laver et lille oplæg til de forskellige grupper og er ”overordnet” facilitator. 
- Mødetid for bestyrelsen er kl. 16.30 d. 24.april 
 

4. Skoleårets planlægning D/B MM – Se bilag 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter timefordeling.  
- Martin orienterede om vores forslag til timefordelingsplan. 
- Skolebestyrelsen besluttede kun at gøre brug af 16.b til en nedsættelse på 2 timer om ugen på 

mellemtrinnet i c-klasserne – så en dag med undervisning på mellemtrinnet til 15.15. 
 

5. Punkter til kommende møder D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder. 
- Opsamling fra mødet med forældrene 
 

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



 

 

2 

 
 

7. Orientering 
V/ skoleledelsen. 
- Intet 
V/ personalerepræsentanter 
- Intet 
V/ elevrepræsentanter 
- 9.kls inde ordning er trådt i kraft 
- Der er lavet høringssvar. 
- Forslag til fordeling af multibaner 
 

8. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
 

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


