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 Dato  
20. januar 2020 
Kl. 17.00-19.00 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Mogens, Astrid 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Dagsorden godkendt og Birgitte blev valgt som minireferent. 
 

 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 3/12-19 

Alle 5 
 

B Referat underskrevet og godkendt  

3 Nyt fra elevråd Astrid 10 O Udsat  

4 Valg til skolebestyrelsen 
-Tidsplan 
-Strategi 

Michael, Søren, 
Birgitte 

15 DB Tidsplan for valget den: 
Valgmødet afholdes d. 15. april fra 20.00-20.30  
Sidste frist for opstilling 22. april 
29. april fredsvalg eller afstemning 
14. maj sidste frist for afgivelse af stemme 
24. maj sidste frist for klage 
25. maj valget afsluttes 
Arbejdsgruppen fremlagde deres plan. I uge 4 – start uge 5 
kommer første skriv på AULA. I den efterfølgende periode 
kommer der 4 små beretninger fra nuværende SB-medlemmer 
ud fra nogle spørgsmål. Daniel, Søren, Anja og Birgitte skriver. 
Derudover hænges der plakater op og der uddeles flyers til alle 
elever. 
Derudover skal der udsendes en formel skrivelse fra kommunen. 
Arbejdsgruppen arbejder videre. 

 



 
 

 

5 Kortere skoledage 
Bordet Rundt: På baggrund af 
tidligere skolebestyrelses-
møde og kontaktforældre-
møde udtrykker medlemmer 
egne refleksioner 
 

Alle 30 DB Alle bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for egne holdninger: 

 Det vigtigste er, at der er kvalitet i skoledagen 

 Kvalitet er vigtigt både i det faglige og i det sociale 

 Mange børn er vant til det som det er nu, og det opleves 
positivt 

 Vigtigt med fokus på at målet omkring bevægelse bliver 
opfyldt.  

 Timetallet skal ikke sættes ned, da mange børn ”bare” 
går hjem til skræmtid. 

 Ærgerligt hvis den understøttende undervisning 
forsvinder. 

 Positivt med to-voksne-timer, det vil højne kvaliteten 

 Længere skoledag gør, at man som forældre mister 
kontakten til sit barns skoledag. 

 Der er også en økonomisk side, der følger ikke ressourcer 
med. 

 Det tager lang tid at vænne sig til ændringer. Vigtigt at 
have fokus på at få noget godt ud af den understøttende 
undervisning. 

 Økonomien må ikke fylde i beslutningen. 
 
Skolebestyrelsen ønsker at holde fast i den nuværende længde 
af skoledagen og ønsker fremadrettet at drøfte hvad kvalitet er i 
forhold til skoletilbuddet på Stilling Skole. 
Længden af skoledagen kan altid senere tages op til revision. 
 
Mona og Michael udarbejder information til forældre. 
  

 



 
 

6 Planlægning af 
Kontaktforældremøde 

Alle 15 DB Mødet afholdes d. 15. april fra 19.00-20.00 
Indhold: 
Feedback omkring Aula    
Skolestruktur og økonomi 
Orientering om beslutning vedr. kortere skoledage 
Birgitte og Michael laver indkaldelse og Birgitte sender ud via 
AULA.                                               

 

7 Indlæg til TVÆRS Alle 10 B Indlæg om skolebestyrelsesvalget.  
Birgitte, Daniel og Michael udarbejdet tekst til d. 25. januar. 
ME kontakter Lisbeth for en senere deadline til tværs. ME 
sender besked ud. 

 

8 Nyt fra formand Michael 5 O  Der er kommet en forældrehenvendelse omkring 
fremrykningen af terminsprøverne fra uge 6 til uge 3 

 Der er kommet en forældrehenvendelse fra forældre i 
1.b og skoleleder og bestyrelsesformand har sendt et 
svar. 

 Der har været afholdt ansættelsessamtaler til to 
pædagogstillinger, der begge blev besat. 

 Der er særlig opmærksomhed på den nye 
tildelingsmodel, hvor der ikke indgår driftsmidler til 
specialområdet.  Der er udearbejdet en skrivelse til 
økonomiudvalget i samarbejde med Låsby skole 

 

 

9 Nyt fra medarbejdere AN + TO 10 O  Der er afholdt fællesskabsdag i fritidsdelen, det var et 
rigtig godt arrangement 

 FK-rådet skal på besøg i andre klubber for at få 
inspiration. 

 4. klasse skal overnatte i Klubben 

 



 
 

 

 Det er besluttet, at om mandagen må der medbringes 
”el” køretøjer. Klubben lægger reglerne ud til 
forældrene. 

 Der er ansat en barselsvikar for Pernille Tofte 

 Medarbejderne er meget optaget af økonomi og budget. 
 

10 Nyt fra ledelse 

Struktur 

ME/SR/ML/MBK 15 O  Kontrakten er godkendt 

 Der er særlige indsatser omkring 0.kl.  

 Der er kommet en indbydelse til skolebestyrelsesseminar 

 Foredrag med Kjeld Fredens d. 25.2 kl. 19.00-21.00 

 Der skal ansættes ny kommunaldirektør. 

 Der arbejdes kommunalt med hele skolestrukturen, da 
Skanderborg er en Kommune i vækst.  

 Der har været besøg af det politiske udvalg, der er på 
rundtur til alle skoler i kommunen. 

 

 

11 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Skriv følger  

12 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 

Alle 5 B Fritidstilbuddet Soffen 
Princip om læring. 

 


