
 

 

Stillinge den 5.12.2022 
Til skolebestyrelsen. 
Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Torsdag d. 8.12. 2022 kl. 19.00 til 21.15 
 

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

- Martin orienterede ang. Fribussen. Færdselsstyrelsen har henvendt sig til Slagelse Kommune – at 
fribussen er ulovlig. De skal lave busdriften om, således at busserne kun kører med elever. 

- Julearrangement i SFO gik rigtigt godt. Stor tilslutning – glade forældre og børn 
-  

2. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 
 

3. Henvendelse til Børne-Ungeudvalget – D/B Se bilag Gry 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter den videre proces i forhold til dialog med Børne-
Ungeudvalget. 
- Gry orienterede om bestyrelsens henvendelse og har desværre endnu ikke fået et svar på brevet til 

Børne-Ungeudvalget. Brevet bliver nu sendt til hel udvalget. Anders har også henvendt sig mundtlig til 
udvalget.  

- Stor tak fra medarbejderne til bestyrelsen for at gå ind i det politiske arbejde 
 

 
4. Princip for Meddelelsesbog – Se bilag – D/B MW 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter princip for Meddelelsesbog.  
- MW orienterede 
- Kunne man få tilføjet nogle forskellige måder at afholde skolehjemsamtalerne på. Hvordan kan vi få et 

udviklingsorienteret skolehjemsamarbejde 
- Martin sender det bestyrelsen 
- Godkendt med ændringer i forhold til skolehjemsamtalerne 
-  
 

5. 4-dages skemauge – O/D – MM  
Indstilling: at Skolebestyrelsen orienteres om og drøfter arbejdet med en 4-dages skemauge.  
- Martin orienterede. Der er flere skoler som gerne vil være med i projektet. Erhvervslivet vil også gerne 

deltage. Der er mange (udefra) som hjælper med selve projektbeskrivelse og ligeledes er vi opfordret til 
at lave det som et forskningsprojekt. Absalon søger forskellige Fonde. Der er 12 medarbejdere som 
ønsker at deltage i skolens arbejdsgruppe. 

- Næste møde i gruppen er i januar. 
 
 
 
 
 

 
6. Orientering om flytning til Huset i forbindelse med bygningen af ny børnehave.  

Indstilling: At Skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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- Martin orienterede 
- Der kommer en helt ny bygning til Stillinge Børnehave 
- Administrationen flytter til PLC. Martin viste tegning. 
- Der skal huskes at give besked ang. parkeringsforhold. 
-  
-  
 

7. Orientering om ændringerne på skoleområdet jf. de politiske beslutninger– D/B / MM 
Indstilling: At Skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin viste de ”MÅSKE” nye skoledistrikter. Stillinge Skole har pt. samme skoledistrikt som nu. 
- Ressourcetildelingsmodellen kunne ikke besluttes pga. sygdom. Der er altså ikke noget budget til 

januar. 
- Der har været talt om tvungen lukning i SFO i 3 uger i sommerferien. Det vides heller ikke endnu om det 

bliver gennemført. 
-  

 
8. Orientering 

v/skoleledelsen. 
- intet 
v/personalerepræsentanter 
- samme som sidst 
v/elevrepræsentanter 
- intet 
 

9. Evt. Herunder evaluering af mødet og kommende punkter.  
- Gry og Anders orienterede om det fælles skolebestyrelsesnetværk. Besparelser var selvfølgelig en stor 

del af diskussionerne i netværket. Børne – Ungeudvalget havde stort fokus på børns trivsel. 
Fornemmelse for et fremtidigt godt samarbejde mellem netværk og Børn- og Ungeudvalget. Hvilken 
strategi skal Stillinge Skole benytte sig af i forhold til netværk og politikere. 

 
 
Referent: Malene Wendelboe 
 
 


