
 

 

 

Stillinge den 30.03.2022 
Til skolebestyrelsen. 
Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Mandag d. 4.4. 2022 kl. 19.00 til 21.15 
 
Til stede: Martin, Malene, Lars, Luca, Ragnhild, Heidi, Lene, Jakob, Mads, Anders, Bjørn, Gry og Emma 
 
Afbud: Mette, Line  
 
 

 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Efterretningssager. 

- Velkommen til Lars som er suppleant til bestyrelsen 
- Fællesarrangement med børnehaverne med foredragsholder Lola Jensen – 17.maj, afholdes enten i 

hallen eller på skoletorvet 
- Der er skrevet mange elever ind på skolen. 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 

 
3. Orientering om genåbning af budget og udarbejdelse af høringssvar 2022 O/B – MM 

Indstilling: At Skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin orienterede om de nyeste detaljer. Der mangler mange millioner i budget 2022 – skolen skal 

finde mange penge i indeværende budgetår. Vi har fra den 20.-26.april til at lave høringssvar. 
Bestyrelsen opfordres til at få læst materialet og give Martin skriftlig kommentarer. Martin skriver 
forslag til høringssvar. 

 
4. Orientering om møde med Klub Stjernen O/D/B – MM og Jacob 

Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter og beslutter processen frem ad rettet.  
- Mødet med Klub Stjernen blev aflyst. Jakob kontakter Klub Stjernen telefonisk. 
 

5. Brobygning fra børnehaverne til skole. D/B - MW 
Indstilling: At skolebestyrelsen beslutter repræsentanter til arbejdsgruppen.  
- Anders og Martin deltager i arbejdsgruppen.  
 

6. Timetal i kommende skoleår. D/B 
Indstilling: At timetallet nedsættes med to timer pr. år jf. mulighederne om omlægning af understøttende 
undervisning.  
- Til kommende fagfordeling vil elevernes antal af timer nedbringes med 2 ugentlige timer – dog 

omsættes det til 2-lærertimer. Det er forskelligt fra årgang til årgang, hvilke fag der bliver justeret på, 
da vi skal være sikre på, at eleverne får det antal timer som de er berettiget til. 

- SFOens åbningstid blev drøftet i den forbindelse. 
 

7. Orientering om nye elever fra Ukraine og de deraf afledt konsekvenser.  
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
- Foreløbig har skolen modtaget et søskendepar som bor i Havrebjerg. De er kommet i henholdsvis 7.b og 

3.b. 
- Skemarokade, da vi har to lærere som kan undervise i dansk som 2.sprog.  Eleverne får både 

undervisning individuelt og i klassen. DSA-undervisningen træder i kraft fra uge 16. 
- Stor tak til elever og medarbejdere for modtagelsen af de ukrainske elever. 
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8. Orientering 
V/skoleledelsen. 
- I forhold til den kommunale bevægelsesindsats kommer kommende 9.klasser til at have valgfaget 

idræt/outdoor. 
V/personalerepræsentanter 
- Intet 
V/elevrepræsentanter 
- orientering om seksualundervisning 
- multibanerne bliver fordelt efter ”først til mølle” princippet 
- hver mandag pumpes der bolde 
- bruserne ønskes afkalket i omklædningsrummene 
- ønske om at der kommer bordtennisborde på skoletorvet igen 
- Søren skal orienteres om at temperaturen i klasselokalerne er meget forskellig. 
 

9. Evt. Herunder evaluering af mødet og kommende punkter.  
- Skolehjem samarbejde drøftes senere efter næste personalemøde. 
 

 
 
 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 


