
 

 

 

Stillinge den. 06.09.2019 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 1.10.2019 kl. 19.00 til 21.15 
 

Til stede: Astrid, Mads, Charlotte, Gry, Ragnhild, Anne Mie Sommer, Anders, Siobhan, Mette, Jakob, Cecilie.  
 
Afbud: Martin, Louise 
 
Ikke til stede: 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
Mødeleder: Gry 
 
1. Efterretningssager. 

- Organisationsændring / prøvehandlinger 
- Per Kensø har fået nyt job 
- Nationale test fortsætter som hidtil 
- Stillinge Skole har fået nedlagt det ene skolenummer 
- Invitation fra Børn og unge til et dialogmøde ang. høring af budget, torsdag d.10.10. Tilmelding er i 

morgen – Gry arbejder på sagen. Mødet koliderer med mødet ang. borgerbussen. 
- Samarbejde er i gang med de nærliggende skoler, og der arbejdes videre med en eller anden for 

madordning/levering. 
2. Godkendelse af dagsorden 

- Pkt.4 udsættes til næste møde 
 

3. Drøftelse af proces for brugen af sociale medier i skole og hjem. D/B Anne Mie 
Indstilling: At bestyrelsen beslutter proces mv. 
- Anne Mie uddelte et bilag og satte dialogen i gang. 
- Mange fra skolebestyrelsen havde artikler og forskellige materialer med. Hvordan får vi fat i så mange 

forældre som muligt til et evt. foredrag på skolen for alle voksne. Forældrene skal inddrages. Elevrådet 
har allerede arbejdet med emnet. 

- Bestyrelsen ønsker at afholde et oplysningsforedrag til medarbejdere og forældre ang. sociale medier. 
Skolen arbejder videre med det vi allerede er i gang med hensyn til brugen af mobiler. Bestyrelsen 
bakker fuldt op omkring det uddelte bilag ang. processen. Elevrådets videre arbejde og tilbagemelding 
afventes. 

-  
 

4. Orientering om økonomi – O MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Udsættes til næste møde 
 

5. Tilbagemelding fra forældremøderne – Alle 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter dialogen på forældremøderne.  
- Skolebestyrelsen viste synlighed, til tider kunne det virke lidt ”akavet” alt efter hvornår man var på, da 

der ikke var den store dialog og forældreinitiativ i alle klasser.  
- Der skal være tid til fælles planlægning i skolebestyrelsen inden bestyrelsen skal ”besøge” 

forældremøderne – måske allerede inden sommerferien. 
- Bestyrelsen skal være til stede på alle klassetrin – dog skal indholdet varieres.  
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6. Punkter til kommende møder D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder. 
- Sociale medier, som fast punkt, mens processen kører. 
 

7. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Sociale medier 
 

8. Orientering 
v/skoleledelsen. 
- intet 
v/personalerepræsentanter 
- intet. 
v/elevrepræsentanter 
- Formand Siobhan og næstformand Cecilie 
- Elevrådet påtænker en fest. 
- Vores repræsentanter deltager også i det store fælles elevråd. 
 

9. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
- intet 

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


