
 

 

Stillinge den 31.08.2021 
Til skolebestyrelsen. 
Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 06.09. 2021 kl. 19.00 til 21.15 
 

Til stede: Martin, Malene, Anne Mie, Lene, Mette, Bjørn, Ragnhild, Heidi, Anders, Emma 
 
Afbud: Gry, Mads, Jakob, Luca 
 
Ikke tilstede: 
 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Efterretningssager. 

- Præsentation 
- Budgethøring. Martin og Astrid (næstformand i MED) deltager i møde i denne uge. Martin laver et 

udkast til høringssvar. 
- Dialog ang. pædagogstuderende. Skolen vil gerne lukke op for praktik til 3.års studerende i c-klasserne. 
- Nye retningslinjer i forhold til smittede elever. Vi afventer hvad kommunen gør ved tilbud af straks-

tests. 
- Elev nr. 29 starter i nuværende 3.klasse og ledelsen arbejder på klassedeling 
- Nyansat pædagog pr.1.10 som skal være tilknyttet SFO og 0.klasse. 
- Martin uddelte bilag om en generel rammereduktion. Bestyrelsen undrer sig meget over denne 

udmelding. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 
- Pkt. 5 udsættes 

 
3. Fællesarrangement med Imran Rashid - Fælles 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter proces for arrangement og det efterfølgende 
samarbejde med forældrerådene. 
- Anne Mie orienterede og opfordre til at man tilmelder sig. Der er meget få tilmeldte. 
- Anne Mie arbejder videre med en hurtig reklamering for at få flere med. 
- Bestyrelsen blev præsenteret for en procesplan. Bestyrelsen besluttede temaaftener for indskoling, 

mellemtrin og udskoling. Efter temaaften samles referat til bestyrelsen, som arbejder videre – så der 
kan præsenteres evt. en folder til næste skoleårs første forældremøde. 

 
4. Skolens trivselsmålinger – O - MM 

Indstillingen: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
- Anne Mie uddelte bilag og orienterede om de indsamlede data -  fra maj 2021 
- ”føler du dig alene” er et af de steder i dataindsamlingen, som springer i øjnene. Eleverne i de små 

klasser skal have hjælp til legeaftaler. Skolen har stort fokus på resultater ang. ensomhed. Nyt 
testmateriale bliver lanceret til næste år. 

- Toiletterne har også fået meget dårlig omtale. Elevrådet har taget problematikken op. Martin er i 
dialog med rengøringen. 

- Hvert enkelt team får tilbagemelding på trivselstesten. 
 
 
 
 

 
5. Verdensmål D/B – Gry 

Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter, om, og eventuelt hvordan, vi skal arbejde med de 17 verdensmål  
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- Udsættes til næste gang 
 

6. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Astrids jubilæum med billeder. 
- Imran arrangement 
 

7. Orientering 
v/skoleledelsen. 
- Intet 
v/personalerepræsentanter 
- Intet 
v/elevrepræsentanter 
- Intet 
 

8. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
- intet 

………………………………………………………………………………………………………… 
9. Personsager. 
10. Orientering. 
v/skoleledelsen. 
v/personalerepræsentanter 
v/andre 
11. Evt. 
 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 
 
 
 


