
 

 

 

Stillinge den 30.20.2020 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 3.12. 2020 kl. 19.00 til 21.15 
Husk vi spiser lidt julemad undervejs.  

 
Til stede: Martin, Malene, Astrid, Jakob, Heidi, Mads, Ragnhild, Mette, Anders,  
 
Afbud :Gry, Bjørn, Mikkel 
 
Ikke til stede: Christian 
 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Efterretningssager. 

- Læsehund. Skolen har fået en certificeret læsehund som ejes af Lene Correl, som er en af skolens 
læsevejledere. Hunden hedder Edith og er en Fransk Buldog. Hunden er kun på arbejde sammen med 
Lene i PLC. 

- PLC, byggeriet er ved at komme i gang og diverse inventar kommer til skolen i de kommende uger. 
- Legeplads 
- Pavillonen skal brandsikres 
- Borgerbus evaluering, alle brugere opfordres til at svare. 
- Husk tilmelding til prøvehandlingskonference d.16.12 
- Sammenlagt ferieordning for SFO, bilag uddelt og Martin orienterede. 
- Skolen har en rigtig god psykisk APV 
- Dorthe Christiansen er blevet ansat som skolechef. 

 
-  

2. Godkendelse af dagsorden 
- Punkt 5 udsættes til kommende møde. Evaluering af skolehjemsamtaler skal ses i sammenhæng med 

indførsel af de nye elevplaner. 
 

3. Orientering om Covid-19 MV 
Indstilling: At skolebestyrelsen orienteres om skolens forholdsregler i forhold til Covid-19 
- Mange nære kontakter men ingen positive. 
- Ny afstandsregler i forhold til opsporing, nu er det 2 meter. 

 
4. Orientering om fællesledelsesteam på Stillinge og Tårnborg - MM 

Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Der er ansat ny skoleleder på Tårnborg pr. 1.1.21 og Caroline bliver på Tårnborg til og med 31.1.21. 
- Martin bliver på Stillinge fra 1.1.21 

 
5. Evaluering af skolehjemsamtalerne D -Gry 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og evaluerer skolehjemsamtalerne.  
- Udsættes til næste gang 
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6. Punkter til kommende møder D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder. 
- Budget 
- Måske A20 (Lærernes nye arbejdstidsaftale) 
- Evaluering af skolehjemsamtaler og elevplaner. 
- Næste møde afholdes 2.februar og bliver fysisk. 
 

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

8. Orientering 
v/skoleledelsen. 
v/personalerepræsentanter 
- Intet 
v/elevrepræsentanter 
- Legetøj til alle klasser 
- Eleverne er tilbage i de oprindelige zoner i frikvartererne. 
 

 
9. Evt. 
 
 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 


