
 

 

Stillinge den 01.06.2022 
Til skolebestyrelsen. 
Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Tirsdag d. 7.6. 2022 kl. 18.00 til 21.15 
Skolen er vært for lidt mad 

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

- Stillinge Børnehave er udfordret på, hvor de skal have en bygning til rådighed. Konsulenter har været 
på besøg på skolen, for at se om Stillinge Skole kunne være en del af en permanent løsning. 

- Stillinge Skole har modtaget byggetilladelse til Parkour banen. 
- Martin sidder i gruppen for specialområdet i forhold til budgettet og kommende besparelser. 
- Politisk møde i Skælskør. Stor ros til Danmarkslærerforening for at have indbudt. Politikerne nægtede 

dog at være med i debatten. Der kom desværre ingen svar fra politikerne overhovedet. 
2. Godkendelse af dagsorden. 

- Godkendt 
 

3. Valg til skolebestyrelsen D/B  
Indstilling: At Skolebestyrelsen afslutter Skolebestyrelsesvalget 
- Tak til bestyrelsen for at genopstille. Lars fortsætter som 1. suppleant. Lærke bliver 2.suppleant (mor til 

Astrid 2.kl og Ida 1.kl) og Karolina 3.suppleant(mor til Wictor fra 0.kl) 
 

4. Tilbagemelding fra Klub Stjernen D/B – Se tidligere udsendte mail 
Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter og beslutter den videre proces. 
- Martin orienterede 
- Bestyrelsen drøftede den modtagne mail fra Klub Stjernen, og vi afventer kommunens kommende 

budgetproces. 
 

5. Skolehjemsamtaler – D/B  
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter processen i kommende skoleår.  
- Mette og Lene orienterede fra personalemødet. 
- Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af elever, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og ledelse 

Martin indbyder. 
 

6. Konsekvenserne af den politiske vedtagne økonomiske reduktion D/B 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter mulighederne for besparelser.  
- Martin orienterede. Vi er nede med 4 medarbejdere til kommende skoleår. 
- Bestyrelsen drøftede hvor der evt. kan spares. Der kan spares på skolerejser, BYOD, lærerne kan læse 

flere vikartimer, ansatte på skolen har både IPads og Pcere til arbejdsbrug – er det for meget? Ture ud af 
huset kan revideres. Større egenbetaling til skolefest. 

- Bestyrelsen vil gerne bibeholde skolerejser på Stillinge Skole. 
 
 
 
 
 
 

 
7. Orientering 

V/skoleledelsen. 
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- Translokation d. 16.6 kl.17.00, Gry skriver til eleverne 
- Mødedatoer er udsendt for kommende skoleår 
 
- v/personalerepræsentanter 

 
- Intet 

 
- v/elevrepræsentanter 

 
-  intet 
 

 
 
 
Referent: Malene Wendelboe 


