
 

 

Stillinge den 02.09.2022 
Til skolebestyrelsen. 
 Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Torsdag d. 8.9. 2022 kl. 19.00 til 21.15 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
Til stede: Martin, Malene, Lene, Jakob, Heidi, Emma, Gry, Mads, Lars, Ragnhild, Mette, Bjørn 
Afbud: Carl, Lærke, Karolina 
 
1. Efterretningssager. 

- Parkourbane er blevet færdig, i hvert fald opført. 
- Skolens serviceleder er syg, og skolen får lidt hjælp fra en anden serviceleder et par dage om ugen. 
- Sponsorater, mange vil rigtig gerne hjælp. Kommunen/Center for Skoler arbejder med sagen. 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

- Godkendt 
 

3. Valg af formand til bestyrelse – B – MM 
Indstilling: At bestyrelsen vælger en formand for dette skoleår. 
- Gry er valgt 
 

4. Hørringsvar angående budget 2023-26 – MM – Materialet fremsendes når det er udsendt.  
Indstilling: At bestyrelsen udarbejder et høringssvar.  
- Martin orienterede om alle de foreslåede besparelser. 
- Bestyrelsen kom med input til høringssvar på baggrund af Martins orientering. Tilbud til de 10-18 årige 

ønskes. Man kan ikke spare så voldsomt på specialområdet, før mellemformerne er kommet godt fra 
start. 

- Medudvalget orienteres i næste uge, og kommer ligeledes med input. 
 

5. Skolens økonomi O – MM – Bilag udleveres på mødet.  
Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin uddelte bilag og gennemgik budgettet. 
- Forventet mindre forbrug, -663.000 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Orientering om meddelelsesbog og skoleudviklingssamtaler – MW 

Indstilling: At bestyrelsen tager orientering til efterretning.  
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Meddelelsesbøger 
- Ikke længere udarbejdelse af elevplaner, men meddelelsesbøger 
- Et dialogbaseret værktøj med få væsentlige fokuspunkter. 
- Dialog mellem elev, forældre og skole. Fra 0.-9.kl 
- Formål at kunne understøtte og kvalificere dialogen mellem skole og hjem, om elevens faglige og 

alsidige udvikling 
- Evalueringspraksis med et fremadrettet perspektiv 
- For elever i udfordring skal den indeholde information om indsatser og opfølgninger(handleplaner) 
- Dansk og matematik i 1.-9.kl, dog skal der stadig løbende evalueres elevernes udbytte i alle øvrige fag. 
- Lokale principper skal laves. 
- Debatten ang. Skolehjemsamtaler tages senere, når de nye meddelelsesbøger sættes i værk 

        Skoleudviklingssamtaler 
- Erstatter kvalitetsrapport 
- Mere dialog og pædagogisk udvikling mellem Center for Skole og Stillinge Skole  
- Indhold (resultater fra nationale test i læsning og matematik og skolens udviklingsplaner/initiativer). 
- Samtalen skal være fremadrettet mod indsatser der kan skabe udvikling og mulighed for forbedringer 

for skolen. 
- Skoleleder laver oplæg til dialogmødet. 
 
 

7. Deltagelse i forældremøderne i starten af skoleåret – D/B MM 
Indstilling: At bestyrelsen drøfter og beslutter hvilke klasser der skal prioriteres.  
- Tak for hjælpen 
- Næste år prioriteres indskolingsklasserne 

8. Orientering 
v/skoleledelsen. 
- Intet 
v/personalerepræsentanter 
- Personalet har travlt. 
v/elevrepræsentanter 
- Intet 
 

9. Evt. Herunder evaluering af mødet og kommende punkter.  
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Referent: Malene Wendelboe 
 


