
 

 

 

Stillinge den 25.11.2021 
Til skolebestyrelsen. 
Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Torsdag d. 2.12. 2021 kl. 19.00 til 21.15 
 

Husk vi spiser julefrokost sammen 
 

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

- Coronapas for medarbejdere – vises på forlangende. 
- Medarbejdernes julefrokost er udskudt til foråret 
- Evt. flyttes skolefesten til før påske. Beslutningen bliver taget i det nye år. 
- Juleafslutning for eleverne fredag d.17.12 bliver uden kirkegang og krybbespil. Dagen vil blive brugt til 

STOR oprydningsdag. 
- Skolen har kun testkapacitet til ikke vaccinerede elever og medarbejdere. 
- Mange medarbejdere fraværende pga. af Covid-19 og nære kontakter. 
- Forældretilfredshedsundersøgelsen for Stillinge Skole er flot. 
- Fælles sampasningsordning for SFO i ferier bliver taget op igen. 
- Terminsprøver afholdes klassevis i uge 50 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 

 
3. Dialog angående skolehjemsamtaler D- Gry 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter skolehjemsamtaler i kommende skoleår 
- Gry kom med et lille oplæg i forhold til at motivere eleven til læring. Hvordan sættes rammen i selve 

samtalen? Kan formen være anderledes? Punktet sættes på til et temamøde. MM kommer med en 
beskrivelse af skole/hjemsamtaler og kommer med et oplæg til næste møde. Prøvehandlingens model 
tages med. 

 
4. Dialog angående Klub Stjernen og SFO2 D – MM/AM 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter udfordringerne i forhold til to tilbud til samme alder.  
- Klubben kan først mødes med Jakob, Gry og Martin til det nye år. Jakob prøver at finde en dato sammen 

med Klub Stjernen. 
 

5. Orientering om etablering af Parkourbane – MM/Anders 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

- Martin orienterede om projektet og 2 firmaer har besøgt skolen, med hver deres oplæg. De kommer med 
projekter til 200000 og til 300000. Projektet skal fortrins være til udskolingseleverne. 

 
6. 2sogne D 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Intet 
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7. Orientering 
v/skoleledelsen. 

- Intet 
v/personalerepræsentanter 

- Intet 
v/elevrepræsentanter 

- Der er noget galt måske med afløbet ved de bagerste toiletter 
- - Det fælles kommunale elevråd vil gerne arbejde med identitet og kønsroller. Der er politisk deltagelse i 

disse udvalg. 
 

8. Evt. Herunder evaluering af mødet og kommende punkter.  
 
 
Referent: Malene Wendelboe 

 
 
 
 


