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 Dato  
12. juni 2019 
Kl. 17.00-19.00 i 
Personalerummet 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Mogens, Boris, Pernille og Daniel 

1 Godkendelse af dagsorden + 
valg af minireferent 

Alle 2 B Dagorden godkendt. Søren skriver til intra. 
Michael bød velkommen til Mette både til Stilling Skole og til 
bestyrelsesarbejdet. 
 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 23/4-19 

Alle 5 
 

B Referat godkendt og underskrevet. 

3 Princip nr. 3 Alle 15 DB Mona gennemgik princip nr. 3. Princippet skal ajourføres i forhold til 
overgangen fra intra til AULA.  
Læringssamtalen tilføjes til princippet, og der kigges på formuleringen om 
udbyttet af samtalerne 
Skolebestyrelsen kunne også nævnes i princippet. 
Vi skal tilføje noget omkring samarbejdet også i fritidsdelen. 
Michael og ledelsen kigger på omformuleringerne. 
 

4 Evaluering af 
Kontaktforældremøde 

Alle 10 DB Der var en stor lyst fra forældrene til at drøfte kommunikationen, og flere har 
tilkendegivet, at det var et godt kontaktforældremøde 
De input, der kom på dette møde, er blevet brugt i arbejdet med retningslinjer 
for kommunikation skole-hjem. 



 
 

Skolebestyrelsen ønsker at følge op på emnet kommunikation på et 
efterfølgende kontaktforældremøde. 
Der har ikke været nogen kommentarer efter mødet omkring præsentationen 
af §16b og 16d.   
På mødet blev også folderen til forældrerådende præsenteret. Aftalen er, at 
folderen nu sættes i tryk og bliver uddelt af forældrene på efterårets 
forældremøder. For 0. klasse bliver det dog på første skoledag.  
Birgitte indhenter tilbud for to trykkerier. Mona og Mette vender tilbage til 
Birgitte omkring antal mv. 

5 Retningslinjer for 
kommunikation skole-hjem 

ML 15 DB Retningslinjen blev drøftet og godkendt. Den skifter navn til en politik. Den 
sendes ud til forældrene i denne uge sammen med en generel information om 
AULA.  

6 Mødekalender 2019-20 Alle 10 DB Mødekalender godkendt. Mona indkalder alle i kalenderen.  

 

7 Forældremøder 
august/september 

- Fordeling 
- Indhold 

Alle 30 DB Forældrenes punkter på næste skoleårs forældremøder skal handle om 
folderen og vigtigheden af, at forældrene deltager aktivt i samarbejdet med 
skolen. Michael udarbejder forslag til power point og det gennemgås på 
bestyrelsesmødet d. 26. august. Forslag til fordeling af forældremøder– meld 
tilbage til Mette Mølbach, hvis I ikke kan den pågældende dag. 

Årgang/klasser Hvem deltager 
 

Dato 

0 Michael 5. september kl.- 17.00-
19.00 

1 Søren 27. august 17.00-19.00 
2 Anja 29. august 17.00-19.00. 

Fælles kl. 18.00. 
3 Daniel 17. september 2019 kl. 

17.00-19.00 
4 Boris 2. september kl. 17.00-

19.00 
5 Anja 11.september 17.00-

19.00. Fælles kl. 18.20-
19.00 



 
 

6 Boris 24. september kl. 17.00-
19.00 

7 Michael 12. september kl. 17.00-
19.00 

8 Daniel 10. september kl. 17.00-
19.00 

9 Birgitte 3. september kl. 17.00-
19.00 

E-klasser Pernille 4. september kl. 17.00-
19.00 

   
 

8 Tildeling specialklasser ML/Michael 10 OD Mona orienterede om de tildelingsmodeller, der er på almen og 
specialområdet. 
Tildelingen til vores specialklasser er ændret og det bevirker, at vi får færre 
midler til drive specialklasserne for. 
 

9 Nyt fra formand Michael 5 0  Michael har sammen med Mona og Mette deltaget i dialog med Lisbeth 
Binderup og Søren Aalund om kontrakten. 

 Michael har fået en henvendelse fra Bifrost omkring PPR betjeningen.  

 Michael har med Mona drøftet bestyrelsens rolle/deltagelse i 
translokation. Michael deltager i år. 

10 Nyt fra medarbejdere AN + LE 5 O  Lige om lidt tager hele indskolingen på koloni. 

 Klubben har været på Bogensholm, og det har været en god tur. 

 Der har været et samarbejde med Sct. Georggården omkring en 
aktivitet. Det arbejdes der på at udvide. 

 Der har været afholdt fællesskabsdag. 
 

11 Nyt fra ledelse ME/SR/ML 10 O  Der sendes orientering ud om AULA til alle forældre. 

 Fredag d. 14. sendes besked ud til alle klasser om dansk- og 
matematiklærer og primær pædagog 

 Fra 1. august er der røgfri skoledag for eleverne 

 Personalet introduceres i de kommende uger til AULA  



 
 

 

 Der er udarbejdet valgfagsbeskrivelser. 

 Vores nye hjemmeside, der er under opbygning kan ses på flg. link 
https://stilling-skole.aula.dk/ 

 

 Fritidsdelen planlægger, at der kun holdes et hus åbent i dele af 
sommerferien 

 Der har været en del arbejde med dannelse af de nye 0. klasser. 

 I distriktet er der fokus på overgange 

 Mette B-k mødes kort med alle medarbejdere, for lige at få et ansigt på. 

 Vi er ved at lægge skema og første udkast er snart tilgængeligt 

12 Kommunikation til forældre Alle 5 B Søren skriver et kort infobrev som sendes forbi Michael inden det lægges ud. 

13 § 16 b og d ML   § 16 b og d benyttes i vores E-klasserække. Ledelsen indstiller dette til 
skolebestyrelsen. 

14 Eventuelt Alle 5 D God sommer til alle. 

https://stilling-skole.aula.dk/

