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Stilling Skole   Gramvej 10   8660 Skanderborg   tlf. 87 94 26 10   mail: stilling.skole@skanderborg.dk 

 

 

 Dato  
15. august 2018 
Kl. 17.00-20.00 i 
Personalerummet 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Boris, AN, Birgitte 
Pernille deltog fra kl. 17.30 
Michael deltog fra kl. 18.30 
 

1 Godkendelse af dagsorden Alle 2 B Mona bød velkommen til skolebestyrelsesarbejdet og særligt velkommen til de 
nye medlemmer. 
Alle præsenterede sig. 
 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 18/6-18 

Alle 5 
 

B Referat godkendt. 

3 Introduktion til 
skolebestyrelsesarbejdet 
v/Søren Abildgaard 
 

ML 20 DB Tidligere formand for skolebestyrelsen Søren Abildgaard introducerede den 
nye bestyrelse til arbejdet. 
Bilag over lovgrundlag og ”kan og skal-opgaver” uddelt til alle forældrevalgte 
medlemmer. 
 

4 Konstituering 
- Valg af formand 
- Valg af næstformand 

 
 
Årshjul for skolebestyrelsen 
(se bilag) 

Mogens 
(længst 
siddende 
medlem) 
 
Ledelsen 

20 B Konstitueringen udsat til temadagen. 
 
 
 
Temadagen er flyttet til d. 1.10.18 Ledelsen planlægger temadagen 
De øvrige datoer er godkendt. 
 



 
 

 

5 Forslag til kontaktpersoner 
fra skolebestyrelse (se bilag)  

ML 10 DB Udsættes til temadagen 

6 Forslag til Antimobbestrategi 
(se bilag) 

ML 30  Bilaget gennemgået og rettet til. 
Ledelsen kigger på at opdele bilaget i flere overskrifter, så det bliver mere 
læsevenligt 
Under handleplan formuleres, hvad man som forældre gør, hvis man oplever 
mobning. 
 
Med flg. ændringer er mobbestrategien godkendt. 

7 Deltagelse i forældremøder 
(bilag følger d. 13/8-18) 
Indhold fra skolebestyrelsen 
-Præsentation af årgangshjul 
- Antimobbe-strategi 
 

ME 10  Daniel udarbejder en lille flyer til forældremøderne, og på begrund af den 
udarbejdes en powerpoint. 
De forældrevalgte mødes og forbereder oplægget om antimobbestrategi 
sammen.  
Flg. deltager: 
Oversigt forældremøder efteråret 2018 til skolebestyrelsen 

Årgange Dato Ledelse Ansvarlige fra 
SB 

0. og 1. årgang Tirsdag d. 4.9.18 kl. 
19.00-21.00 

SR Søren 

2. og 3. årgang Tirsdag d. 11.9.18 kl. 
17.00-19.00 

SR Daniel 

4. årgang Tirsdag d. 4.9.18 kl. 
17.00-19.00 

ME Daniel 

5. og 6. årgang Tirsdag d. 25.9.18 kl. 
17.00-19.00 

ME Mogens 

7. og 8. årgang Mandag d. 3.9.18 kl. 
17.00-19.00 

ML Birgitte 

9. årgang Onsdag d. 5.9.18 kl. 
17.00-19.00 

ML Mona (for 
bestyrelsen) 

E-klasserne Tirsdag d. 18.9.18 kl. 
17.00-19.00 

ME Pernille 



 
 

 

 

8 Planlægning af 

skolebestyrelsens temadag 

den 27/9-18  

Alle 15  Ledelsen planlægger dagen og finder sted den 1. oktober 2018 kl. 13-21. 
Program og sted udsendes senere. 

9 Nyt fra skolefestudvalg 

-Bestyrelsesmedlem til 

arbejdsgruppen 

Birgitte  10  Birgitte og Anja er skolebestyrelsens repræsentanter i festudvalget. 
Mette er ledelsens repræsentant og lige nu melder forældrerådende fra 3. 
årgang og 7. årgang ind med medlemmer til arbejdsgruppen. 

10 Meddelelser fra ledelse ML/ME/SR 10  Der har været forholdsvist roligt i sommerperioden. De unge, som fylder 
meget, har holdt til i Hørning. Det betyder noget, at politiet har patruljeret i 
området, samt at lokalbefolkningen er synlige i området – også i aftentimerne. 
Vi har fået udskiftet mange af vores vinduer i sommerferien – der mangler 
stadig nogle områder, men det laves i løbet af den næste måned. Gavle mod 
Baldersvej skiftes samtidig. 
På baggrund af tilbagemeldinger fra medarbejderne, har vi besluttet, at Søren i 
dagligdagen tilbringer mere tid i Klubben og på Soffen. I den forbindelse har vi 
udvidet Lenes koordinatorrolle i indskolingen, så hun overtager nogle af Sørens 
koordinerende opgaver. 
Der er møde med det politiske udvalg 6.9 18.00-20.00 Mona og Pernille 
deltager. 
Budgetmøde d. 28.8. Michael, Mogens og Mona deltager. Michael er tilmeldt. 
ML tilmelder øvrige. 

11 Meddelelser fra 

medarbejdere 

LE/AN 10   

12 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5   



 
 

 

13 Eventuelt Alle 10  Punkter til temadag: 
Kostpolitik 
Temaaften forældre 
Bestyrelsens fokusområder 2018-19  
Nedsættelse af arbejdsgrupper 
Henvendelse fra Sofie Lindvald Johansen vedr. kortere skoledag. 
Konstituering 
Kontaktpersoner fra skolebestyrelsen (se bilag) 


