
 

 

 

Stillinge den. 03.06.2019 
Til skolebestyrelsen. 
Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 06.06.2019 kl. 19.00 til 21.15 
Husk der er spisning 

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

- Der er kommet flere besvarelser på det udsendte spørgeskema. 
- Vi har sagt nej til flere autistelever. 
- Vi har ansat en lærer i fast stilling – Helle Frederiksen og Emel Cartilli i en barselsstilling – begge lærere 

har matematik. Desuden har vi ansat en pædagog – Jesper Vogtmann. 
- Martin orienterede ang. eventuelle nye busruter. 
- Vi har haft møde angående renovering af skolens madkundskabslokale. Skolens lille udvalg besøger 

Søndermarksskolen for at få inspiration. 
- Invitation til fælles skolebestyrelsesmøde for alle skoler i kommunen – 26.august 2019, kl. 19.00 men 

stedet er ukendt – Jakob deltager. 
- Fagfordelingen er på plads og samtlige lærere har max. 760 undervisningslektioner om året. 

 
-  

2. Godkendelse af dagsorden 
 

 
3. Gennemgang af skolens økonomi. MM – Bilag udleveres på mødet. 

Indstilling: At skolebestyrelsen tager gennemgangen til efterretning.  
- Martin gennemgik budgettet, og det ser meget fornuftigt ud. 

 
4. Translokationstale. 

Indstilling: At bestyrelsen beslutter hvem der holder årets tale.  
- Gry holder talen 
 

5. Temapunkt: Gruppearbejde i forhold til input fra forældrerådene – Se bilag med besvarelser. 
Indstilling: At skolebestyrelsen arbejder videre med forældrerådenes forslag. 
- Bestyrelsen arbejder i to grupper. 
- Grupperne præsenterede for hinanden. 
- Jakob sender gruppens udkast for velkomst til nye elever og forældre til Martin og sender det videre til 

forældrerådene. 
- Gry fremlagde for den anden gruppe. Forslag til at bestyrelsen skulle mødes med forældrerådene og der 

ønskes at forældrerådene kunne viden dele. 
  
 

6. Punkter til kommende møder D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder. 
- Ovenstående pkt. skal sættes på dagsorden- evt. et møde med forældrerådene sidst i sept/okt når alle 

forældremøde er afholdt. 
- 1.bestyrelsesmøde er i august. 
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7. 2sogne D 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
 

 
8. Orientering 

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

9. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
- Tak til Britt for hendes etårige bestyrelsesperiode 

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


