
 
 
 
 

 Skolebestyrelse Stilling Skole 

 
 

 

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

 

 

 Dato  
1.oktober 2018 
Kl. 12.45-18.30  

Ansvarlig Tid  Referat Temadag 
 

1 Bestyrelsens konstituering Mogens 20 B Formand: Michael Schlæger Sejer 
Næstformand: Birgitte Hermansen 
 

2 Kontaktpersoner fra 
skolebestyrelsen (se bilag) 

ME 10 B Udkast til kontaktpersoner vedtaget. 
Ledelsen sørger for at listen over kontaktpersoner på intra bliver 
opdateret hurtigst muligt. 
 

3 Bestyrelsens fokusområder 
2018-19 

ML 30 DB Nysgerrighed på hvordan principperne sætter aftryk i dagligdagen. 
Principperne sættes i skolebestyrelsens årshjulet, så vi kommer dem 
igennem med eksempler og fortællinger fra virkeligheden fra alle 
aktører. 
 
 

4 Nedsættelse af 
arbejdsgrupper + indledende 
drøftelser 

ME 60 D Bestyrelsen har vedaget ikke at arbejde i faste arbejdsgrupper. 
Der kommunikeres kort ud efter hvert møde på opslagstavlerne til 
relevante årgange. Dette skrives og godkendes inden hvert møde 
sluttes. 
Skolens kontor er ansvarlig for at dette lægges ud. 
 
Skolebestyrelsen efterlyser en procedure på modtagelse af nye elever og 
forældre i en klasse 



 
 

Kan forældrerådene spille en rolle i forhold til at tage imod nye 
familier? 
Kommer på et senere bestyrelsesmøde. 
 
 

5 Forslag til ny 
ansættelsesprocedure 

Pernille 45 DB Skolebestyrelsen tilrettede proceduren for ansættelser af fast 
pædagogisk personale ved Stilling Skole 
 

6 Planlægning af 
kontaktforældremøde den 
20/11-18 

SR 25 DB Overskrifter: 
Værktøjskasse til forældrerådende 
Skolegangens cyklus – ”10 års hjul” 
LE og Birgitte mødes tirsdag d. 2. oktober og starter planlægningen 
Ledelsen sikrer, at kontaktforælder-listen er ajourført inden udgangen 
af uge 40. 
Mandag d. 8. oktober skriver de enkelte bestyrelsesmedlemmer ud til 
de klasser, de er kontaktperson til. 
 

7 Forslag til kostpolitik Arbejdsgruppen 45 D Arbejdsgruppen fremlagde deres skriv og udarbejder på baggrund af 
tilbagemeldingerne et kortfattet principielt dokument om 
kostpolitikken. 
Derefter arbejdes der med konsekvenserne af disse. 
Der tages en beslutning om kostpolitikken d. 20.11.2018. 
 

8 Forslag til temaaften for 

forældre 

Daniel 25 DB Arrangement/foredrag for alle daginstitutioner, skole og dagplejere i 
Stilling d. 5.2.19. Lola Jensen er inviteret. 
Derudover ønsker skolebestyrelsen at afholde et forældrearrangement 
for Stillings Skoles forældre om ”Digital dannelse”. Daniel arbejder 
videre 
 

9 Henvendelse fra forældre 
vedr. §16b 

Alle 20 DB §16b er ikke en paragraf til generelt at afkorte skoledagen. Der skal være 
helt særlige årsager hertil. UUV kan ”veksles” til timer med ekstra 
personale, hvis det er hensigtsmæssigt for at afhjælpe en eller flere 
problemstillinger i en klasse. Formålet skal være faglig støtte og 



 
 

 

undervisningsdifferentiering, som kan fremme klassens trivsel og 
udvikling. 
En sådan indsats vil dog i første omgang iværksættes på andre måder, 
fx kan vi lave en særlig indsats på hele klassen eller enkeltelever via 
vores AKT, læringsvejledere eller øvrige ressourcepersoner. 
Hvis vi benytter denne paragraf, skal vi sørge for at bemande 
fritidstilbuddet tilsvarende tidligere. 
Michael svarer den pågældende forælder omkring en konkret 
henvendelsen 
Skolebestyrelsen giver udtryk for at §16b ikke skal bruges med mindre, 
der er helt særlige forhold, der kunne tale herfor.  
 


