
 

 

 

Stillinge den 29.10.2021 
Til skolebestyrelsen. 
 Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Onsdag d. 3.11. 2021 kl. 19.00 til 21.15 
Mødet holdes online 

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

- Ændring af elevfordeling i SFO 1 fra uge 46. Martin giver forældrene besked. 
- 1.års pædagogstuderende er stoppet. 
- Skolen har haft et COVID 19 tilfælde, foreløbig er smittekæden brudt. 
- Skolen har fået ekstra trivselsmidler fra ministeriet. 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 

3. Sociale medier D/B 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter den videre proces. 
- Bestyrelsen drøftede det medsendte bilag, som er en i gang sætning af den etiske debat ang. sociale 

medier. Bestyrelsen vedtog processen, dog skal datoen for mødet ændres. 
 

4. Dialog angående Klub Stjernen og SFO2 D – MM/AM 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter udfordringerne i forhold til to tilbud til samme alder.  
- Gry og Jakob fra bestyrelsen har været til dialog/samarbejdsmøde med bestyrelsen i Klub Stjernen, da 

der er to tilbud i området til den samme målgruppe. Skolebestyrelsen har ingen interesse i at lukke 
klubben, men være i dialog omkring snitflader med klubben. 
 

 
5. Orientering om ændringer i folkeskole jf. ny politisk aftale – O – MM 

Se aftalen på dette link: Aftale om undervisningsministeriets evaluering og bedømmelsessystem 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
- Martin orienterede bestyrelsen ang. kommende ændringer for de næste skoleår. 
 

6. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Kids Volley 
- KHs jubilæum 
- Trivselsmidler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem
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7. Orientering 
V/skoleledelsen. 
- Intet 
V/personalerepræsentanter 
- Intet 
V/elevrepræsentanter 
- Luca refererede fra elevrådsmødet, hvor følgende punkter er blevet debatteret: hold skolen ren og 

pæn, opsætning af elevrådspostkasse, udsmykning og fordeling af elevtoiletter, evt. bordtennisbord på 
skoletorv og pumpning af bolde til brug i frikvartererne. 

 
8. Evt.  

- Intet 
 
 
 
 
 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 


