
 

Stillinge den 07.04.2021 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 03.05. 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, Anders, Jakob, Mads, Bjørn, Ragnhild og Gry 
 
Afbud: Mikkel 
 
Ikke til stede: Christian, Heidi 
 
1. Efterretningssager. 

- Omlægning Fribussen. Skolen har modtaget beskeden meget sent og har ikke været hørt. 
- Udvikling af talentforløb for 7.-9.kl, sammen med de øvrige Slagelse skoler. 
- Flere elever til skolens c-klasser(56-60) 
- Anlægssag i forhold til udbygning af skolen. 
- Skr. afgangsprøver starter 3.maj 

2. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 

 
3. Orientering om Covid-19 MV – Herunder orientering om trivselspenge til 9. årgang og håndtering af tilfælde 

med Covid-19  
Indstilling: At skolebestyrelsen orienteres om skolens arbejde med covid-19 
- Siden sidst, begge 9.klasser i skole hver uge mandag-torsdag, fredag undervises de online. Der er 

mulighed for udendørs undervisning, for de elever som er hjemme. Enkelte klasser har budt ind på 
fagdage med udendørs indhold. 

- To pædagoger er testet positive for Covid 19, og derfor har vi været nødsaget til at lukke 4 klasser. 2 
klasser fordi, de var nære kontakter, og 2 klasser på grund af manglende medarbejdere. Skolen 
manglede 18 medarbejdere og 2 fra ledelsen. 

- Der har været afholdt møde mellem Anne Mie, 9.klasses klasselærere og Christine(elevrådet), for at se 
på muligheder for brug af de tildelte trivselspenge. Skolen har forhøjet elevrådets beløb til 10000kr. For 
9.klasserne vedkommende planlægges uge 22 som en eventuge. 

- Fra bestyrelsens side er der ros til skolen for deres Corona håndtering, trods meget forskellige 
udmeldinger fra Smitteopsporingen til forældrene. Særkørsel er en stor udfordring. 

 
4. Translokation – O – MM/Gry 

Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
- Skolens translokation for 9.klasse skal kunne afholdes i en eller anden form, og derfor er det besluttet 

at det evt. kan afholdes udendørs med scene, og i tilfælde af meget dårligt vejr er Stillinge Hallen blevet 
booket. Efter den officielle del går klasserne hver for sig. 

 
5. Ansættelsesudvalg – D/B -MM 

Indstilling: At skolebestyrelsen beslutter hvem der deltager i ansættelsen af to nye medarbejdere 
- Ansættelsessamtaler d.26. og 27.maj, fra klokken 16.00 
- Der er slået en lærerstilling og en pædagogstilling op. Til lærerstillingen deltager Astrid, Mette og Gry 

fra bestyrelsen. Til pædagogstillingen deltager Ragnhild. 
 
 
 
 

 
6. Godkendelse af dato for møder i kommende skoleår D/B –MM  

Indstilling: At Bestyrelsen drøfter og beslutter møderække. 
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- Godkendt 
 
Skolebestyrelsesmøder: 

6/9, 5/10, 3/11, 2/12, 17/1, 2/3, 7/4, 2/5 og 7/6 kl. 19. – 21.30 

 
 

7. Bevægelsespulje D -MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter udmøntningen af midlerne  
- Skolen har modtaget 250000 kr. 
- Pengene skal bruges fornuftigt og derfor nedsættes et udvalg fra bestyrelsens side med Anders, 

Ragnhild og Bjørn 
 

8. Dialog om hvordan vi kommer godt i gang med bestyrelsesarbejdet i kommende skole D/B – MM 
Indstilling: At bestyrelsen prioriterer indsatserne i kommende skoleår.  
- Imran Rashid/sociale medier 
- Det bedste fra Covid 19 perioden 
- Lektier/træning 
 

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

10. Orientering 
V/skoleledelsen. 
- Intet 
V/personalerepræsentanter 
- Astrid udtræder som medlem at skolebestyrelsen til kommende skoleår. Medarbejderrepræsentanter 

bliver Mette Siig og Lene Correll 
V/elevrepræsentanter 
- Intet 
 

11. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
 
 
 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 
 


