
 

 

 

Stillinge den 28.05.2020 
Til skolebestyrelsen. 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 3.6. 2020 kl. 19.00 til 21.15 
Mødet afholdes som videomøde 

 
Til stede: Mette, Martin, Malene, Astrid, Anders, Jakob, Louise, Heidi, Charlotte, Siobhan, Bjørn og Gry 
Afbud: Mads og Cecilie 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Efterretningssager. 

- Køreplan for Borgerbussen er godkendt. Der savnes dog tydeligere kommunikation til forældre. 
- Dansklærer, matematiklærer og primærpædagoger til kommende skoleår bliver meldt ud til forældre 

torsdag d.4.6. 
- Translokationen er aflyst 
- 9.klasserne afholder sidste skoledag fredag d. 12.6. Der er lavet en Covid 19 plan for dagen. 
- De på sidste møde omtalte midler til legeplads og PLC er gået igennem, og vi er i fuld gang med 

kommende projekter. 
2. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 
 

3. Genåbning af skolen O/D – MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen orienteres om og drøfter genåbningen af skolen 
- Martin orienterede. Vi brugte de 3 første dage – hvor alle elever var tilbage på skolen, til specielt at få 

afstemt nye regler. 
- Klokken ringer fortsat ikke på skolen ved start og afslut på lektionerne. 
- Den fælles ”platform” i AULA for kommunikation mellem forældre og skolebestyrelse er ikke blevet 

brugt. Platformen hedder COVID 19. 
- Siobhan fortalte at det var dejligt at være tilbage på skolen, men underligt ikke at kunne være ordentlig 

sammen med parallelklassen. Ligeledes var det dejligt med så mange udeaktiviteter. 
 
4. Orientering om fællesledelsesteam på Stillinge og Tårnborg - MM 

Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin orienterede. Stillinge Skole er blevet spurgt om vi kunne hjælpe med ledelseskræfter på 

Tårnborg Skole. Det er stadig 2 enkelte skoler. 
 

5. Planlægning af kommende skoleår - MW 
Indstilling. At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Skolen startede fagfordeling d.27.4. Fagfordeling er nu helt færdig og skemalægningen er gået i gang. 

Skemalægningens første udkast forventes færdig uge 24. 
- Der er fundet plads til ekstra lærerressourcer til kommende 2.a og 3.a, således at de får to-lærer i mange 

lektioner. 
- Skolens planlægningsgrundlag er ikke tilrettet endnu sammen med MED-udvalget. 
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6. Møder i kommende skoleår. Herunder deltagelse i forældrerådsmøderne og forældreinddragelse -  MW 
Indstilling: At skolebestyrelsen beslutter møderække og eventuel deltagelse i forældrerådsmøderne og 
arbejdet med forældreinddragelse. 
- Skolebestyrelsesmedlemmer opfordres til at se om møderækken er ok. 
- Martin indsætter et møde i juni 2021. 
- Malene indsamler mødedatoer for klassernes 1. forældremøde, således at de kan fordeles mellem 

bestyrelsesmedlemmerne på det første møde i august. 
 

 
7. Punkter til kommende møder D 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder. 
- TALEPAPIR som skal bruges på kommende forældremøder. 
- Kommunikation mellem forældre og skolebestyrelse 
- Gode ideer fra COVID 19 perioden, som kan bruges fremadrettet. 
- Forældrehenvendelser 
 

8. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Martin skriver et udkast. 
 

9. Orientering 
V/skoleledelsen. 
- Mangler genåbningsplan for SFO i sommerferien og ligeledes til det nye skoleår. 
V/personalerepræsentanter 
- Intet 
V/elevrepræsentanter 
- Siobhan og Cecilie stopper i skolebestyrelsen, og de har besluttet at lave en video som omhandler det 

at være en del af skolebestyrelse, således at der forhåbentligt kan blive valgt 2 nye repræsentanter 
inden det første møde i det nye skoleår. 

 
10. Evt. 

- Tak til Louise, Charlotte og Siobhan for det store engagement og virke i skolebestyrelsen. 
 
 
 
 


