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 Dato  
5. marts 2020 
Kl. 17.00-19.00 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Mogens, Boris, Astrid 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden 
og valg af minireferent 

Alle 2 B Dagsorden godkendt og der startes med Punkt 6. 
Birgitte skriver til AULA. 
 

 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 20/1-20 

Alle 2 
 

B Referat godkendt og underskrevet.   

3 Økonomi  LI/ML 15 ODB Lisbeth fremlagde regnskab fra 2019 og budget fra 2020. 
Lisbeth præsenterede den første budgetopfølgning, som er 
udarbejdet med udgangspunkt i, at skolen skal spare 750.000 i 
forbindelse med ny tildelingsmodel. Der er desuden 
besparelser på specialdelen pga. færre elever i det kommende 
skoleår. 
Ledelsesteamet arbejder videre med at pege på, hvor der kan 
findes besparelser 

 

4 Nyt fra elevråd Astrid 10 O Mona har deltaget i sidste elevrådsmøde og elevrådet har 
udarbejdet et høringssvar til kvalitetsrapporten. Skolen er også 
tilmeldt til ”Genanvennerne”, der er et tiltag med indsamling af 
batterier. Elevrådet har også stået nogle morgner på 
Baldersvej, for at sikre det er sikkert for eleverne at færdes til 
skole. 

 



 
 

5 Skoleårets planlægning ML 10 OD Ledelsestemaet går i gang med skoleårets planlægning og har 
allerede taget højde for justeringer i forskellige fag i dette års 
planlægning. 
Der undersøges i øjeblikket hvor mange klasser vi har, og hvor 
mange medarbejdere, der ønsket nedsat tid mv. 
Ledelsesteamet lægger fast hvem der underviser i dansk og 
matematik, og hvem der er med i de enkelte primærteam. 
Derefter arbejder medarbejderne videre i primærteam og 
storteam. 

 

6 Princip nr. 5 (Trivsel) Se bilag Alle 15 DB Lise Gorrtizen deltog med oplæg under dette punkt med helt 
konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med trivsel i de 
sammenhænge, hun underviser i. 
Med udgangspunkt i oplevelsen af nærvær og det at føle man 
bliver hørt arbejdes der med: 

 Det at øve at have øjenkontakt.  

 en pytkasse, som kan bruges ved små 
uoverensstemmelser. 

 skiftende sidemakkere, så man kan øve at arbejde 
sammen med mange forskellige. 

 faste legemakkere, det giver ro for børnene at vide, 
hvem de skal lege med. 

 Der arbejdes på tværs af årgangen både i dansk og 
matematik. 

 Venskabsklasser 

 Der tages vigtige emner op som ensomhed, sorg, 
mobning mv. 

 Der arbejdes med fri for mobberi. 
Trivsel tænkes stort set ind i alt, hvad der arbejdes med. 
 

 



 
 

I forhold til kvalitetsrapporten har bestyrelsen trivsel i 
indskolingen som et af de 3 indsatsområder, der skal arbejdes 
videre med. 
 
Der skrives et afsnit til princippet omkring forældrenes 
forpligtelser i forhold til trivsel og mistrivsel. 
Der kigges på læsevenligheden. 
Mona og Daniel arbejder videre med dette og kommer med et 
bud til næste bestyrelsesmøde. 
 

7 Mobiltelefoner i Børnebasen Daniel/SR 10 D I dele af forældregruppen i 3.a har der været en 
korrespondance omkring brug af telefoner i børnebasen. Der er 
en oplevelse af, at de fylder meget. 
Søren Riemer forklarer, at der i børnebasen er en god stemning 
og der afholdes børnemøder for at komme børnenes ønsker og 
interesser i møde. Dette gøres bl.a. også fordi der er to nye 
pædagoger på børnebasen. 
I forhold til brug af telefoner skal de bruges i en mobilzone, det 
er dog ikke tilladt at bruge tic-tok.  
I børnebasen vil de afprøve en skærm-fridag om ugen, 
nærmere information følger til forældrene. 

 

8 Planlægning af 
kontaktforældremøde og 
valgmøde 

Alle 25 DB Der afholdes valgmøde d. 15. april 
På valg til skolebestyrelsen er 
Birgitte Hermansen ønsker ikke genvalg (har ikke længere børn 
på skolen) 
Mogens Rubin ønsker ikke genvalg (har ikke længere børn på 
skolen) 
Boris genopstiller. 
Der afholdes også kontaktforældremøde fra 19.00-20.00. 
Birgitte og Michael står for program og indkaldelse. 

 



 
 

9 Nyt fra formand Michael 5 O  Der er kommet en forældrehenvendelse omkring 
kortere skoledage, Michael har svaret. 

 Michael har siddet med i en ansættelsesrunde til 
pædagoger, og der er ansat to nye pædagoger. 

 Der skal arbejdes med en ny model for kontraktdialog. 

 Formanden er optaget af forslag til den nye 
skolestruktur. Der er et møde på Fælleden d. 01.04.20 
fra 19.00-21.00. Michael opfordrer til at 
skolebestyrelsen deltager. 

 Indlægget til tværs omkring valg til skolebestyrelsen er 
blevet rigtig flot. 

 

 

10 Nyt fra medarbejdere AN + TO 5 O  Klubben har holdt overnatning for 4. klasserne, det var 
et rigtig godt arrangement.  

 E-klasser har holdt emneuge og forældrearrangement 
med deltagelse af 150 forældre og bedsteforældre, det 
var en stor succes. 

 TRIO (AMG, TR og ledelse) samarbejdet er kommet godt 
i gang. 

 Medarbejderne er rigtig glade for det nye køkken, det 
giver anledning til mange gode snakke. 

 

 

11 Nyt fra ledelse ME/SR/ML/MBK 15 O  Der har været afholdt fælles arrangement i distriktet 
med Kjeld Fredens. Der deltog kun 9 forældre fra Stilling 
Skole 

 I øjeblikket er der rigtig mange forældrehenvendelser, 
hvilket har giver anledning til i ledelsen at kigge på 
informationsniveauet. 

 Der har været en indsats på 0. årgang, der har haft en 
god effekt. 

 



 
 

 

 Der har været en henvendelse fra en fratrådt 
medarbejder 

 På Soffen samarbejdes der med badminton i 
eftermiddagstimerne 

 Der er 51 forældre, der har meldt sig til at være 
hjælpere på den kommende koloni. 

 Der er ekstra indsatser i samarbejde med en 
pædagogisk konsulent på både 3. og 4. årgang. 

 Der opleves i øjeblikket en del vredelsesudbrud hos 
primært drenge i indskolingen. 

 Der sendes løbende informationer ud til forældre og 
personale omkring Corona. 

 Forslaget til ny skolestruktur skal betragtes som et 
katalog byrådet arbejder videre med og skal tage 
beslutninger ud fra. 
 

 

12 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Michael og Birgitte koordinerer.  

13 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 

Alle 5 B Til næste møde: Særlige indsatser på forskellige årgange 
 
Søren udarbejdet et skriv til næste ”fortælling” om 
skolebestyrelsen forud for skolebestyrelsesvalget. 
 
Der lægges nye dræn på Soffens legeplads 
 
 

 


