
 

 

 

Stillinge den 07.04.2021 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 08.04. 2021 kl. 19.00 til 21.15 
Mødet holdes online.  

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

- Oprettelse af testcenter på skolen. Stor logistisk og administrativ opgave for skolen. 
- Kommunale ejendomme skifter alt lys på skolen i den kommende tid. 
- Sofie Nielsen er ansat som lærer pr.1.4.2021 
- Prøvehandling igangsættes mellem de 5 skoler og kommunale ejendomme. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt, dog rykkes punkt 3 op som det første. 
 

3. Mål og indholdsbeskrivelse – Se bilag – Caroline 
Indstilling: At skolebestyrelsen godkender mål og indholdsbeskrivelsen.  
- Caroline orienterede og der rettes til enkelte steder 
- Skolebestyrelsen godkendte mål og indholdsbeskrivelse for skolens SFO 

 
4. Orientering om Covid-19 MV – Herunder dialog om hjemmeundervisning / Nødundervisning og 

trivselspenge til 9. årgang.  
Indstilling: At skolebestyrelsen orienteres om skolens arbejde med covid-19 
- MW orienterede om skolens forskellige tiltag fra uge 11 og indtil nu. 
- Skolen har modtaget 40.860 kr. som er til faglige og trivselsmæssige løft, og skal hovedsageligt bruges 

til gavn for skolens 9.klasser. Skolens elevråd har ligeledes fået 2773kr. 
- Kommunens PPR har fået ca. 500.000, som skolerne kan komme med gode ideer til at bruge. Vi har 

afsendt følgende forslag – Rideterapi og foredrag / café eftermiddage for forældre til at tackle COVID 19 
perioden. 

 
5. Økonomi – MM – Bilag udsendes inden mødet 

Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
- Martin orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Vi får flere c-klasse elever en ventet, og vi har 

ligeledes et par klasser som er meget store. Flere penge til at ansætte lærere for. 
- Vi håber snarest at få et mere retvisende budget. 
- Bestyrelsen tog budgettet til efterretning. 
 
 

6. BørneUngeLiv – Gry – Se mail. 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter BørneUngeLiv 
- Gry orienterede fra skolebestyrelsesnetværket og Martin gav et referat fra arbejdsgruppen. 
- Man vil rigtig gerne kunne indhente diverse data, som man ikke kan måle i den ”normale” 

trivselsmåling. 
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7. Translokation MM – D 
Indstilling: At Bestyrelsen drøfter translokationen i dette skoleår. 
- Der er nedsat en arbejdsgruppe som består af 3 lærere og Gry, som vil arbejde henimod, at vi kan 

afholde en eller anden form for translokation – tirsdag d.22.6.2021 
 

8. Punkter til kommende møder D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder. 
- Hvad skal vi starte op med til kommende skoleår. 
- Årshjul for kommende skoleår 
- Mellemtilbud på Stillinge Skole 
 

9. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Anders efterlyste flere billeder 
 

10. Orientering 
V/skoleledelsen. 
- Intet 
V/personalerepræsentanter 
- Intet 
V/elevrepræsentanter 
- Intet 

 
 

11. Evt. 
- Lejrskolerne for 6. årgang forsøges at rykke til næste skoleår. 
 

 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 


