
 

 

 

Stillinge den. 08.08.2019 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 15.08.2019 kl. 19.00 til 21.15 
 

Til stede: Martin, Malene, Charlotte, Jakob, Ragnhild, Mads, Mette, Astrid, Anders og Anne Mie 
Afbud: Gry, Louise 
Ikke til stede: Karina er udmeldt af bestyrelsen 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Efterretningssager. 

- Forældremøde på 3.årgang, da der har været nogle elevudmeldinger og årgangen er nu ret lille. Der 
bliver lavet nogle tiltag både for forældre og skolens side. 

- God opstart på skoleåret. 
- Henvendelse til Vemmelev og Marievangsskolen for at indgå et samarbejde ang. skolebod. Martin 

holder møde med de 2 skoler. 
- Vores ekstra sekretær Birgit – udlånt af Marievangsskolen er stoppet  

  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
- Pkt. 7 drøftes først, da afdelingsleder Anne Mie Sommer er til stede fra starten. 
- DATO FOR KOMMENDE BESTYRELSESMØDE D 12.SEPTEMBER 
 

3. Valg af formand og næstformand D/B 
Indstilling: At bestyrelsen vælger formand og næstformand for dette skoleår. 
- Gry vil gerne være formand hvis ikke andre vil. 
- Gry er valgt – der klappes. 
 

4. Bestyrelsens deltagelse i de kommende forældremøder D/B 
Indstilling: At bestyrelsen fordeler opgaverne og beslutter indhold. 
- Malene renskriver og sender elektronisk til bestyrelsen og de sidste datoer besættes 
- Samtale om folder til nye elever, årligt møde med forældrerådene, indsatsområde – sociale medier, 

kontakt til bestyrelsen, evt. ny busrute, suppleringsvalg til skolebestyrelsen senest d.7.10. 
 

5. Skolebestyrelsesvalg MM D/B 
Indstilling: At bestyrelsen udskriver bestyrelsesvalg og vælger valgtilforordnede 
- Der mangler et medlem og evt. 2 suppleanter. 
- Martin udsender på intra, mandag d.19.8 og der udskrives hermed valg. 
-  
 

6. Høring angående ”Stillingebussen” MM –Bilag sendes hurtigst muligt. D/B 
Indstilling: At bestyrelsen udarbejder høringssvar.  
- Martin orienterede og bestyrelsen bliver enige om opmærksomhedspunkter. Høringsmaterialet er 

meget dårligt belyst. Martin arbejder videre med et udkast. Kirsten fra Lokalrådet vil gerne samarbejde 
med Stillinge Skole. 
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7. Drøftelse af proces for brugen af Sociale medier i skole og hjem. D/B 

Indstilling: At bestyrelsen beslutter proces mv.  
- Generelt brug af mobiltelefoner 
- Hvad gør skærmtid for eleverne? 
- Mobilfri skole eller… 
- Eleverne skal lære at bruge mobilerne på en ordentlig måde. Rammer og retningslinjer. 

Skolebestyrelsen er ikke for et forbud. 
- Både elever og forældre skal lære at mobilen fornuftigt. 
- Gerne professionelle udefra til at give os noget viden 
- Ovennævnte ting blev debatteret. 
- VI ØNSKER EN PROCES SOM FØRER FREM TIL EN FÆLLESFORSTÅELSE mellem SKOLE – FORÆLDRE 

OG ELEVER i forhold til brugen af sociale medier. 
-  
 

8. Punkter til kommende møder D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder. 
- Anne Mie kommer næste gang 
- Budget 
 

9. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 

 
 

10. Orientering 
v/skoleledelsen. 
- intet 
v/personalerepræsentanter 
- intet 
v/elevrepræsentanter 
- Intet, da de ikke har haft valg til elevrådet i dette skoleår. 
 

11. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
 
Referent : Malene Wendelboe 
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