
 

 

Stillinge den 28.09.2021 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 05.10. 2021 kl. 19.00 til 21.15 
 
Til stede: Martin, Jakob, Malene, Ragnhild, Mads, Bjørn, Luca, Lene, Mette, Gry 
 
Afbud: Emma, Heidi, Anders,  
 
Ikke til stede: 
 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Efterretningssager. 

- Møde om brug af midler til bevægelse fra kultur og fritid. 200.000 kr. til parkourbane + 7.-9.kl kan få 
undervisning i brugen, 10.000 til rollespilsvåben og resten bruges til udendørs volleybaner. 

- Brev fra Frank Andersen ang. rammebesparelse.  
- ”komme og gå” SFO modulet i AULA tages i brug i uge 43. 
- Præsentationsrunde 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 
 

3. Valg af formand B – MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen vælger formand for kommende skoleår.  
- Gry blev genvalgt som formand. 

 
4. Dialog angående Klub Stjernen og SFO2 D - MM 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter udfordringerne i forhold til to tilbud til samme alder.  
- Martin orienterede bestyrelsen. Vi samarbejder ikke med klub Stjernen, dog er det forsøgt. 
- Stillinge Skole synes ikke der skal være 2 tilbud til de samme børn. Hvad kunne vi styrke hinanden med i 

stedet? Stor forskel i betaling for de 2 tilbud. Jakob og Gry vil gerne i dialog med Klub Stjernen. 
 

5. Høring angående befordring. D/B – MM – Bilag udsendt tidligere 
Indstilling: At skolebestyrelsen og drøfter og beslutter høringssvar.  
- Martin uddelte bilag ang. serviceniveau og retningslinjer for befordring af skoleelever og høringssvar 

blev debatteret og besluttet. 
 

6. Økonomi O – MM – Bilag udleveres på mødet.  
Indstilling: At skolebestyrelsen orienteres om skolens økonomi. 
- Martin uddelte bilag og orienterede. 
- I øjeblikket mangler skolen ca. 500.000. Vi har fået flere elever i c-klassen og derved ansat personale til 

denne opgave og en del sfo-elever er udmeldt. Vi er ikke bekymret, da det allerede vil ændre sig i januar  
- 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
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- 4.kl vandt en kunstkonkurrence 
 

 
8. Orientering 

V/skoleledelsen. 
- Intet 
- 4 elever fra 8.klasse fravalgte Stillinge Skole til fordel en privatskole. Der blev afholdt et forældremøde. 

De to 8.klasser arbejder sammen, når det giver mening. 
 

V/personalerepræsentanter 
V/elevrepræsentanter 
- Nye motiv/design på toiletterne 
- Hver klasse får et toilet, som under Corona. Eleverne har meget fokus på toiletternes 

rengøringsstandard. 
- Emma og Luca deltager i SKE 
 

9. Evt. Herunder evaluering af mødet og kommende punkter.  
- 17 verdensmål 
- Opfølgning på sociale medier 
- Klub/SFO 
- Skolehjem samtaler. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 
 
 
 


