
 

 

 

Stillinge den. 28.10.2019 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 6.11.2019 kl. 19.00 til 21.15 
 
Til stede: Charlotte, Martin, Malene, Mads, Astrid, Jakob(senere), Mette, Cecilie, Siobhan, Ragnhild, Gry, 
                      
Afbud: Anders, Louise 
 
Ikke til stede: Heidi, Bjørn 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen  

- Udsættes til næste møde 
2. Efterretningssager. 

- Martin viste tegninger af skolens kommende madkundskabslokale. 
- AULA er i gang og forældredelen kører som det skal. Fra medarbejdersiden er der udfordringer, som 

forhåbentlig bliver rettet. Vi savner specielt kontaktbogs funktionen. 
- Nye fraværsregistreringsregler som træder i kraft pr.1.1.2020 
- Indskrivning til kommende børnehaveklasse starter og vores ”lille” reklamefilm for skolen bliver sendt 

ud. 
- Martin viste skolens statistik (uddannelsesstatistik) og skolen har mange fine tal. 
- Vi ønsker at flytte skolebestyrelsesmødet fra uge 6 til uge 8. 

3. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 
 

4. Orientering om økonomi – O MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin uddelte bilag og kommenterede. Blandt andet har skolen købt 10 nye cykler og nye stole til 

mellemtrinnet. Vi afsætter ligeledes penge til nyt inventar til madkundskab – disse penge overføres til 
næste budgetår, da lokalet ikke bliver færdigt i dette år. Skolen mangler at få alle refusionspenge, da 
administrativservice kun har afregnet for et kvartal. 

 
5. Orientering om organisationsudviklingsprojekt i kommunen O - MM 

Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Kommunaldirektøren har sat gang i en kulturforandring. Martin orienterede. Stillinge Skole, 

Nymarkskolen, Marievang, Antvorskov og Søndermarksskolen har fundet ud af at være 
samarbejdspartnere og ønsker at udvikle sammen.  Kommunaldirektøren har sagt ok til projektet. 

 
6. Borgerbus – O/D MM 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter Borgerbussen 
- Martin orienterede fra borgermødet mandag d.4.11. Mødet var overvejende fyldt med dårlig 

kommunikation. Ingen fik svar på det der blev spurgt om. Martin måtte lukke mødet, og virke som 
talerør fra skolen. Martin er indkaldt til at være en del af arbejdsgruppen i forhold til borgerbussen. 

 
7. Sociale medier O MW 

Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Vi arbejder videre med et arrangement til foråret med foredragsholder for forældre og andre 

engagerede – skole og forældre har et fælles ansvar. Sociale medier kan også være et pkt. til det møde 
hvor skolebestyrelsen inviterer klassernes forældreråd. 
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8. Punkter til kommende møder D 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder. 
- Frugtordning i SFO 
 

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

10. Orientering 
v/skoleledelsen. 
- Intet 
v/personalerepræsentanter 
- Intet 
v/elevrepræsentanter 
- Elevrådet har fået 20000 og der er blevet talt om, hvad de penge skulle bruges til. Elevrådet har lavet en 

indskolingspakke, mellemtrins pakke og en udskolingspakke – til forskellige aktiviteter. Et nyt 
bordfodboldspil er også et ønske. 

- Har også været til det store kommunale elevråd SKE.  
 

 
 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 
 
 


