
 

 

Stillinge den 26.10.2022 
Til skolebestyrelsen. 
 Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Onsdag d. 9.11. 2022 kl. 19.00 til 21.15 
 

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

- Parkourbane og samarbejde med Hallen. Tak for hjælpen med at kunne få en kursusholder. 
- Stillinge Børnehave, Martin orienterede. Børnehaven skal være i Huset. Skolens 

administrationsbygning, skal huse Børnehaven til Huset er ombygget. 
- Mange nye elever på skolen pga. skolelukninger 
- Revisitation skal gøres nu til kommende skoleår, i forhold til økonomien skal være færdig til januar. 
- Skoleudviklingssamtale, der er kommet ny proces. Bestyrelsen kan godt få lov til at mødes med 

politikerne. 
- Organisationsændring i kommunen er vedtaget, skolens område kommer til at være et 0-18 års 

område. 
- Meddelelsesbogen, princip på til næste møde.  

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 
 

3. Kommunikation mellem skole og hjem D/B – Gry  
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter om det skal udarbejdes et princip i forhold til 
kommunikation mellem skole og hjem. 
- Martin og Gry har talt om, der måske skulle udarbejdes et princip i forhold til kommunikation mellem 

skole og hjem.  
- Anders forslog vejledninger i stedet for princip. 
- Martin og Gry arbejder videre med vejledningerne. 

 
4. 4-dages skemauge – D – MM  

Indstilling: at Skolebestyrelsen drøfter om, der skal arbejde videre med etablering af 4-dages skemauge 
som forsøgsordning.  
- Martin orienterede. 
- Bestyrelsen drøftede og debatterede. Scenarie 2 foretrækkes og bestyrelsen er positive over for 

”projektet” 
- Martin orienterer MED-udvalget. 
 
 

5. Inddragelse af forældrerådene i bestyrelsens arbejde – D/B - MM 
Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter og beslutter inddragelse af forældrerådene i bestyrelsens arbejde. 
- Hvordan kommer det i gang igen? Hvordan får vi forældrerådene til at møde op? 
- Emnet kunne være kommunikation eller kommende meddelelsesbog.  

 
 

 
6. Orientering om ændringerne på skoleområdet jf. de politiske beslutninger– O / MM 

Indstilling: At Skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin orienterede 
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- SFO i nuværende form laves om pr.1.8.23 
- Elever i almen 4.klasse kommer ikke til at kunne gå i SFO på skolen 
- Nuværende skoledistrikter laves om. Indskrivning til kommende 0.kl bliver først i maj. 
- Ressourcefordeling til skolerne bliver anderledes, og er ikke færdig endnu. 
- Forflyttelse og besparelser på skoleområdet både på medarbejder niveau og lederniveau bliver sidst 

januar 2023 
 

 
7. Orientering 

V/skoleledelsen. 
- Intet 
V/personalerepræsentanter 
- Alt personalet løber stærkt. Vi er 8 færre medarbejdere til at løse samme opgaver. 
V/elevrepræsentanter 
- Eleverne har været til SKE møde. 
- Generelt har alle skoler problemer med trafikken 
 
- Evt. Herunder evaluering af mødet og kommende punkter.  

Spise problematik, Martin laver et nyhedsbrev 
Gry orienterede om bestyrelsesnetværket. 

- Meddelelsesbog/princip skal på som punkt næste gang 
 
 
 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 


