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Ansvarlig Tid  Referat 
 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Punkt 5 flyttet til punkt 1 
Daniel skriver til AULA 
 

 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 23/10-19 

Alle 5 
 

B Referat godkendt og underskrevet  

3 Nyt fra elevråd Astrid 10 O  Elevrådet arbejder med hvordan Stilling Skole bliver en 
mere bæredygtig skole. De har haft fat i Flemming i 
forhold til affaldssortering, og hvordan det kan lade sig 
gøre.  Elevrådet får en opgave i at formidle dette til 
skolen elever. Der er også et ønske om at minimere 
brugen af plastic i forbindelse med salg af mad i kantinen.  

 Der åbnes i hallen i den store pause fra 5-9. klasse. 
Elevrådet organiserer dette. 

 Elevrådet har snakket om rygning, de synes også at 
lærerne ikke må ryge heller ikke på lejrskole o.l. 

 Elevrådet er organiseret, så der hver anden gang er 
arbejdsmøder. 

 

4 Økonomi – kommende 
budget 

LI/ML 30 D Skolen er i gang med en proces sammen med medarbejdere og 
elevråd omkring de besparelser, vi skal finde. 
Der skal findes omkring 750.000 i næste budgetår. 

 



 
 

Skolebestyrelsen kom med flg. kommentarer til områder, der 
kan spares på og en nysgerrighed på om vi også kan tænke i 
indtægter. 
Skolebestyrelsen er bekymret for disse besparelser, da der ikke 
er en oplevelse af, at der er meget at beskære. 
 

5 Udkast til høringssvar 
ressourcetildelingsmodel 

ML/Michael 15 DB Michael og Mona har udarbejdet et udkast. Skolebestyrelsen 
tilkendegiver, at det er skrevet konstruktiv og sobert. Det 
endelige svar udsendes til skolebestyrelsen. 

 

5 Princip nr. 4 
Princip for læring 

Alle 15 DB Bodil Sloth lærer på 6. årgang deltog i starten af dette punkt og 
fortalte om, hvordan der primært på mellemtrinnet arbejdes 
med Ugeskemarevolution. Det er en måde at organisere og 
understøtte børns læring på. 
Det er vigtigt for skolebestyrelsen, at læring og trivsel opfattes 
sammen. 
Det kunne være et punkt på et kontaktforældremøde 
Princippet er godkendt som det fremstår.  

 

6 Kontrakt 2020 ML 10 O Mona har udarbejdet kontrakten og har ønsket, at den fremstår, 
så den understøtter Stilling Skole, og de fokuspunkter vi har. Det 
er også vigtigt, at områderne fra kommunalt hold får et præg, så 
det passer ind i det, vi allerede gør, og tænker vi skal udvikle. 
Mona udsender opfølgningen på 2019 kontrakten til bestyrelsen 
Når kontrakten er godkendt sendes den ud og lægges på 
hjemmesiden. 

 

7 Evaluering af skolefest Anja/Birgitte 10 D Skolefesten var en rigtig god fest.  Udvalget har været meget 
velfungerende, og de har i deres evaluering kommet med 
forbedringsforslag. Der var et overskud på ca. 43.000 kr. 
Det er vigtigt, at der sidder to fra skolebestyrelsen for ”enden” af 
bordet i denne arbejdsgruppe. 

 

8 Nyt fra formand Michael 5 O Intet nyt  



 
 

9 Nyt fra medarbejdere AN 5 O  Anne Dorte er gået på barsel 

 Sia har fået andet arbejde og stopper 31.12 

 Der er fællesskabsdag mandag d. 9.12 

 Der arbejdes på at skabe nogle fælles aktiviteter med de 
andre klubber 

 

 

10 Nyt fra ledelse ML 10 O  Lene er stoppet på skolen og er blevet afdelingsleder på 
en skole i Vejle. Der er valg til ny 
medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. 

 Bodil Sloth overtager dansk i 3. klasse efter Lene 

 Anne Dortes barselsvikar har fået fast arbejde, så 
ledelsen arbejder på en løsning. 

 Der er kommet mange ansøgere til barselvikariat til lærer 
i udskolingen. 

 Skanderborg Kommune vokser med ca. 2000 børn over 
de næste 10 år. Der har været afholdt et teammøde 
omkring ”kloge kvadratmeter” i forhold til dette. Hvordan 
disse børn kan rummes uden der skal bygges 4 nye 
mellemstore skoler 

 Der er tilmelding til fritidsdelen mellem jul og nytår, der 
er umiddelbart ikke tilmeldt nogen børn. Ledelsen skriver 
ud, at fritidsdelen er lukket mellem jul og nytår af denne 
grund. 

 Den ene af skolens busser er gået til skot. 

 Pernille er udtrådt af bestyrelsen. Boris indtræder derfor i 
bestyrelsen. 

 Der arbejdes i den kommende periode med ekstra 
ressourcer omkring 0. årgang. 

 Deadline på tværs 25. januar. Astrid vil gerne skrive lidt 
om hvorfor Stilling Skole skal være bæredygtig 

 



 
 

 

 SSP og E-klasserne samarbejder om at udvikle et forløb 
omkring digital sikkerhed på nettet til denne målgruppe. 
Det skal afprøves i første kvartal. 

11 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 DB Bæredygtig skole  
Princip for læring 
Den økonomiske situation 
Kontrakten 
Skolefesten 

 

12 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 

Alle 5 O Kortere skoledage 
Valg til skolebestyrelsen 
Planlægning af kontaktforældremøde  
Indlæg til tværs 
Princip nr. 5 

 


