
 

 

 

Stillinge den 02.03.2023 
Til skolebestyrelsen. 
 Hermed referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Tirsdag d. 7.3. 2023 kl. 19.00 til 21.15 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
Til stede: Ragnhild, Mads, Lars, Mette, Lene, Bjørn, Martin, Carl, Heidi, Malene, Emma, Anders 
Afbud: Lærke, Carolina, Jakob, Gry 
 
1. Efterretningssager. 

- Børnehaven flytter ind tirsdag d. 21.marts 
- Ny direktør for skole og dagtilbud, Marianne Stentebjerg 
- Vi afventer hvem der bliver skolechef 

2. Godkendelse af dagsorden. 
- godkendt 

 
3. School4you –O – MM  

Indstilling: at Skolebestyrelsen orienteres om det videre arbejde med 4-dages skemauge+.  
- Martin orienterede om projektet 
- Vi skal have skrevet en forskningsansøgning, derfor arbejder vi kommende år med medarbejder, 

forældre og elevinddragelse. Så det forventes først at træde i kraft fra skoleåret 24/25 
- DLF og BUPL inviteres til at arbejde i styregruppen. 
 

4. Dialog om udkast til forældreskrivelse angående Meddelelsesbog – D – MW - Se bilag 
Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter udkastet til Meddelelsesbog  
- Bilag blev uddelt til bestyrelsens godkendelse. 
- Elevens styrker og ressourcer skal beskrives. 
- Martin retter til og sender ud til forældre. 
- Medarbejderne vælger i dette skoleår om de nuværende elevplaner bruges eller man tager fat på de 

nye. 
5. Skolens økonomi 2023 D/B – MM – Bilag udleveres på mødet. 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter skolens økonomi 
- Martin uddelte bilag 
- Afsat et beløb til nye kopimaskiner. 
- Merforbrug i 2022 på ca.900.000 
- Forventet underskud for 2023 på 400.000 
- Der er dog stadig nogle ukendte parametre. 
- Bestyrelsen godkender budgettet 
 

6. Høring angående ny styrelsesvedtægt D/B MM – Se bilag 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter og beslutter høringssvar. 
- Høringssvaret blev besluttet  
 

7. Nedskæringer på det forebyggende område -D/B - Ragnhild  
Indstilling: At Skolebestyrelsen drøfter betydningen for nedskæringerne på det forebyggende område.  
- Det er korrekt at der er mindre sundhedsplejerske tid til den enkelte elev.  
- Martin finder konkret ud af, hvor der er besparelser. 
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8. Orientering 

v/skoleledelsen. 
v/personalerepræsentanter 
- intet 
v/elevrepræsentanter 
- har været til SGE-møde. Elevtransport blev drøftet. Eleverne mangler et klubtilbud her i Stillinge, vi har 

som skole store transport problemer til kommunens andre tilbud. 
 

9. Evt. Herunder evaluering af mødet og kommende punkter. 
- Vi arbejder videre med arrangementet ang. Parkourkursus sammen med idrætsforeningen  
 

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


