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 Dato  
23. april 2019 
Kl. 16.30-18.30 i 
Personalerummet 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Birgitte, Anja, Pernille, Lisbeth 

1 Godkendelse af dagsorden 
og valg af informant 

Alle 2 B Dagsorden godkendt 
Søren valgt som informant 
 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 18/3-19 

Alle 5 
 

B Referat godkendt 

3 Nyt fra elevrådet Valdemar 10 O Elevrådet har forberedt hvordan det nye elevråd skal vælges, komme godt i 
gang og vittigheden af, at klasserne vælger en repræsentant. I dette skoleår er 
alle klasser repræsenteret. 

4 Investeringsplan LI/ML 25 DB Mona gennemgik forslag til investeringsplan. 
Flg. punkter prioriteres, så langt økonomien rækker i 2019: 
Gangarealer repareres og evt. pålægges folier - 50.000 
Lofter og lyd i udvalgte lokaler - 200.000 
Lys udskifte til LED pære - 50.000 
Stole til eleverne – 187.000 
Faglokaler: 
Biologi Højborde - 40.000 
Fysik kemikalieskabe - 20.000 
Folier til fagdøre - 20.000 
Bestyrelsen tilsluttede sig planen. 



 
 

5 Information om og drøftelse 
af reform 

ML/alle 30 OD Mona gennemgik udvalgte justeringer af skolereformen, der dog ikke er 
vedtaget endnu: 

 Kortere skoleuge i indskolingen 2 timer og 15 min. Dette tages fra UUV 

 Paragraf 16B bliver kun gældende for indskolingen og vores 
specialklasser. 

 Paragraf 16D – ny paragraf gældende fra 4-9. klasse, der giver mulighed 
for at konvertere 2 UUV timer til særlige indsatser f.eks. 
dobbeltlærertimer. 

 Der kommer flere fag ind i fagrækken på nogle årgange og flere timer til 
nogle fag - f.eks. madkundskab, fremmedsprog, historie. Disse timer 
tages fra UUV. 

 Der sættes penge af til at kvalificere UUV 

 Mulighed for en toårig valgperiode i skolebestyrelsen 
 
Skolebestyrelsen ønsker at bruge efteråret til at udvikle på forskellige ideer, 
opstille forskellige scenarier og regne på de økonomiske konsekvenser. Det er 
vigtigt, at vi ikke forhaster os, men tænker os godt om. 
 

6 Vikarer og sygefravær 
 

ML 15 OD Mona gennemgik hvad der vikardækkes: 
 
Sygdom: kort- og langtidssygdom 
Lovgivningsmæssigt fravær: 6. ferieuge, seniordage, omsorgsdage, sølvbryllup 
runde fødselsdage mv. 
Kurser og videreuddannelse 
Mødevirksomhed omkring elever 
Dækning af pædagoger ved ferie 
Tjenestefrihed til TR’er  
Fri til akut læge eller speciallæge 
Fri til begravelser i nærmeste familie 
 



 
 

Ved fravær dækkes ikke:  
Ressourcetimer 
Holdtimer, hvor der er ekstra personale 
Pædagogstuderende 
Ved fravær i vores specialklasser aftales hvad der dækkes. 
 
Fravær dækkes primært at unge vikarer. 
Enkelte lærere har vikartimer i deres skema. 
I 2018 har fraværsdækning kostet 1,4 mill. 
 
Sammenlignet med de øvrige skoler i Skanderborg Kommune ligger Stilling 
Skole cirka i midten med et samlet sygefravær på 5%. 
  
Skolebestyrelsen ønsker punktet på igen på et senere møde, for at følge 
udviklingen 

7 Nyt fra formand Michael 10 O Formandskabet har investeret en del tid i ansættelse af ny leder, der er anden 
runde samtaler på mandag. 
 

8 Nyt fra medarbejdere AN + LE 10 O  8. årgang har været på studetur. 

 Fagfordelingen er i gang 

 Reformjusteringerne kan have konsekvenser for pædagogansættelser. 

 Kommende 4. årgang og tilsvarende E-klasser skal på besøg i klubben, så 
de bliver klar til at starte der efter sommerferien. 

 Der har været afholdt LAN-party og Høvdingeboldstævne i klubben 
 

9 Nyt fra ledelsen ME, LI, SR, ME 10 O  Skolen har fået tildelingen fra kommunen, der er nedjusteret, så det 
faktisk koster en lærerstilling, men da mange lærere ønsker nedsat tid 
får det ikke nogen konsekvenser. 

 Der har været et prioriteret et medforbrug i fritidsdelen, der skal 
justeres 



 
 

 

 

 Henvendelse fra sidste møde fra en pædagog ang. UUV er behandlet 
videre af Mona. 

 Søren afholder overleveringsmøder med børnehaverne ang. de nye 0. 
klasser 

 Koloniudvalget har holdt møde om ”koloniens fremtid” og et muligt 
samarbejde med klubben og melletrinnet i stedet for Bogensholm. 

 Klubben inviterer alle klubpædagoger fra kommunes øvrige klubben til 
en fælles aften. 

 Der tilbydes skitur med ungdomsskolen. 

 E-klasserne har afholdt en emneuge, men et forældrearrangement 
torsdag før påske, der var over 100 tilmeldte forældre og 
bedsteforældre. 

 På torsdag er der en naturfagsdag for E-klasserne på Borgmestergården, 
et arrangement, der skal styrke sammenholdet på tværs. 

10 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Søren skriver til ”opslagstavlen” og sender det forbi Michael inden det bliver 
lagt ud. 
 

11 Eventuelt 

Herunder punkter til næste 

møde 

Alle 5 B Daniel har haft kontakt til Annette Prehn – hun koster 23.000. 
 
Næste møde d. 8. maj: 
Princip nr. 3 
Arrangement for forældre i kommende skoleår 


