
 

 

 

Stillinge den 02.10.2020 
Til skolebestyrelsen. 
Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 6.10. 2020 kl. 19.00 til 21.15 
Vi holder mødet online 

Til stede: Astrid, Gry, Martin, Bjørn, Mette, Malene, Ragnhild, Jakob, (Heidi) 
Afbud: Mikkel, Anders, Mads 
Ikke til stede: Christian 

 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Efterretningssager. 

- Der er bestilt nyt inventar til PLC og vi venter på tidsplan fra håndværkerne 
- Der er indkøbt nye skolemøbler til hele indskolingen og de bliver leveret i uge 46 
- Pavillonen er blevet flyttet og der er ved at blive lavet netværk til de to mødelokaler 
- Ny legeplads(aktiviteter) skulle meget gerne være opsat inden jul. 

2. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt, dog med tilføjelse af et punkt 9.a.  

3. Orientering om Covid-19 MV 
Indstilling: At skolebestyrelsen orienteres om skolens forholdsregler i forhold til Covid-19 
- Alle medarbejdere er tilbage efter hjemsendelse og sygdom. 
- Skolen har dog flere fraværende medarbejdere i forhold til at de bl.a. er nærkontakt til eget barn. 
- Skolen holder sig opdateret og følger de gældende retningslinjer. 
- Ledelsen har aflyst mange skole arrangementer indtil februar måned med. Ingen motionsdag med 

forældre, ingen julegudstjeneste og ingen skolefest. 
 
4. Orientering om fællesledelsesteam på Stillinge og Tårnborg - MM 

Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin orienterede om at Anne Mie er tilbage alle dage på Stillinge Skole, da der er ansat en 

viceskoleleder – Majse Dahl – på Tårnborg Skole pr.1.oktober. Martin skal holde møde med Dorthe 
Christiansen i denne uge ang. ledelsessituationen. 

- MED udvalget har udtrykt bekymring for ledelses arbejdsforhold og stiller spørgsmålstegn ved hvilke 
kriterier der skal evalueres ud fra? 

 
5. Tilbagemelding fra forældremøder – O/D 

Indstilling. At skolebestyrelsen videns deler tilbagemeldinger fra forældremøderne 
- Enkelte bestyrelsesmedlemmer udtrykker, at man nok bare er til stede for at vise synlighed. Føler det er 

en svær situation at stå i – dog er der god kontakt til enkelte forældre. 
- Evaluering på deltagelse i forældremøder skal tages op i bestyrelsen inden næste skoleår. 
- Måske kunne der laves en video i stedet. 
  

6. Valg til skolebestyrelsen O/D _MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen orienteres 
- Der er 3 som gerne vil vælges. 
- Ledelsen har desværre optalt forkert, og der mangler ingen medlemmer pt. 
- Martin undersøger reglerne for deltagelse af suppleanter, og kontakter herefter de tre personer. 

 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 
7. Elevplaner O- MW 

Indstilling: At skolebestyrelsen orienteres om Prøvehandlingen med elevplaner i dette skoleår.  
- 4 lærere har udarbejdet og færdiggjort elevplaner til alle klasser. 
- Vi har afholdt et arbejdsmøde, hvor medarbejderne fik mulighed for at sætte sig ind i de enkelte 

klassers elevplan. 
- Der er indkøbt mapper til hver enkelt elev. Mapperne samles ind efter skolehjemsamtalerne og 

opbevares på skolen til næste udlevering. 
- Enkelte bestyrelsesmedlemmer har haft dem hjemme, og som udgangspunkt var det et godt første 

håndsindtryk. 
- Der skal evalueres ved skoleårets afslutning. 
 

8. Punkter til kommende møder D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder. 
- Mobilpolitikken specielt i SFO 
- Lektiepolitik, skal skolen have fælles retningslinjer? Eleven skal selv kunne lave lektier uden hjælp fra 

en voksen. Hvad kan man forvente til de enkelte klassetrin? 
- Sociale medier/platforme – fælles holdning (vores foredrag med Emran Rashid er aflyst på ubestemt tid) 
- Kommunikation mellem skole og hjem på AULA 
 

9. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- intet 
- Martin havde sendt 4 billeder af de fire 9.klasser, men der var desværre kun kommet to med. 
 
9.a FRIBUSSEN/SÆRKØRSEL 
- kunne der laves samkørsel mellem c-klasse elever og særkørselselever? Forældrene oplever det ofte    
problematisk med transporten. Transporten tager for lang tid for nogle elever. 
- nogle elever er blevet afvist pga. pladsmangel. 
- skolebestyrelsen er utilfredse med at bussen kommer for sent, og at eleverne til tider ikke kan komme 
med. 
- Martin har orienteret/gjort opmærksom på diverse konsekvenser. Martin opfordrer til, at man som 
forældre henvender sig pr. mail, således at han kan gå videre med sagerne. 
 

10. Orientering 
V/skoleledelsen. 
- Lærer Susanne Lund er frikøbt til kredsarbejde(DLF) for en periode på to år, derfor skemaændringer på 

enkelte årgange. 
- Der bliver opsat skilte på grusparkeringen ved hallen, således at forældre ikke kan holde samme sted 

som EGONS mini busser. Vi håber derved, at kunne gøre aflevering og afhentning mere sikker. 
V/personalerepræsentanter 

Intet 
V/elevrepræsentanter 
- Intet 
11. Evt. 
- Gry ønsker at Anders som næstformand i skolebestyrelse vil deltage i mødet ”netværk blandt 

skolebestyrelser”, hvor Dorthe Christiansen skal være med. 
 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 
 


