
 

 

Stillinge den 25.02.2022 
Til skolebestyrelsen. 
Referat at skolebestyrelsesmøde 
 

Onsdag d. 2.03. 2022 kl. 19.00 til 21.15 
 
Til stede: Martin, Malene, Anders Heidi, Gry, Mads, Luca, Lene og Mette 
 
Afbud: Emma, Ragnhild, Jakob, Bjørn 
 
Ikke til stede: 
 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Efterretningssager. 

- 26 elever i børnehaveklassen til kommende skoleår 
- Udfordringer med sygefravær pga. Covid-19 
- Parkourbane projekt udsat til uge 15, pga. manglende byggetilladelse 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 

 
3. Skolebestyrelsesvalg D/B – Se bilag. MM 

Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter og beslutter valgprocedure og nedsætter valgbestyrelse. 
- Brev til kommende og nuværende forældre udsendes i næste uge. 
- Valgbestyrelse: Martin, Mads og Gry 
 

4. Opfølgning på temamøde om skolehjemsamtaler D - Alle 
Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter opfølgningen på temamødet.  
- Lene orienterede ang. indsamlet data fra personalet 
- Mette og Lene sætter punktet på til et personalemøde, således at punktet kan uddybes mundtlig. 
 

5. Orientering om genåbning af budget 2022 O – MM 
Indstilling: At Skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin orienterede om de store besparelser på skoleområdet. Der skal spares 16 millioner på 

skoleområdet i dette budgetår, så derfor er der intet retvisende budget før tidligst maj. 
 

6. Orientering om møde med Klub Stjernen O – MM og Jacob 
Indstilling: At Skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
- Martin orienterede om det afholdte dialogmøde med Klub Stjernen 
 

7. Dialog og beslutning om deltagelse af suppleanter til møderne.  
Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter og beslutter om suppleanterne skal deltage ved møderne. 
- Det blev besluttet at suppleanterne til skolebestyrelsen inviteres med til møderne. Martin sørger for at 

indkalde dem.  
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Brobygning fra børnehaverne til skole. D/B - MW 
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Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter henvendelse til børnehavernes bestyrelser i forhold til dialog om 
udvidet brobygning.  
- Stillinge Skole er indgået i samarbejde med Nymarkskolen og Søndermarkskolen om et 

kompetenceudviklingsprojekt, som har fokus på sproglig udvikling i overgangen fra dagtilbud til skole. 
Projektet henvender sig til lærere og pædagoger i indskoling/SFO og børnehaverne. De to distrikts 
børnehaver er indbudt til at være med og Askehavegård har pt. meldt til. (Eksempler fra indhold: 
Sproglig udvikling i hverdagen, sprogstøttende strategier, gode sprogmiljøer, voksne som sproglige 
rollemodeller, inddragelse af forældre, sprogudviklende indsatser og aktiviteter, diverse sprogtests og 
evaluering) 

- Skolebestyrelsen vil gerne i dialog med de to børnehavers bestyrelser i forhold til samarbejde ang. 
brobygning, således at overgangen mellem børnehave og skole bliver bedre. Malene og Martin tager 
kontakt til bestyrelserne. 

 
9. Orientering 

V/skoleledelsen. 
- Intet 
V/personalerepræsentanter 
- Intet 
V/elevrepræsentanter 
- Elevrådsmøde er udsat på grund af projektarbejde i flere klasser. 
 

10. Evt. Herunder evaluering af mødet og kommende punkter.  
- Intet 
 

 
 
 
 
 
Referent Malene Wendelboe 
 
 
 


