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 Dato  
18. august 2020 kl. 16.30 
Kl. 19.30 Valgmøde 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Daniel (orlov), Birgitte, Mogens, Søren Riemer 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Dagsorden godkendt og Søren blev valgt som minireferent. 
Michael bød velkommen til de nye medarbejderrepræsentanter 
og alle præsenterede sig. 

 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 2/6-20 og 29/4-20 

Alle 2 
 

B Referater godkendt og underskrevet 
 

 

3 Økonomi - besparelser LI/ML 20 DB Lisbeth fremlagde skolens forslag til mulige besparelser, der er 
blevet nødvendige primært grundet den lavere tildeling på 
almendelen, et fald i elevtal på specialområdet og også her en 
lavere tildeling. Der kigges bl.a. på: 

• Kolonien  

• Studietur 

• Udskydning af dele af investeringsplanen  

• Færre ressourcetimer 

• Kulturpakker  
 
Skolebestyrelsen udtrykker ærgrelse over, at der skal spares på 
områder som studieture og koloni.  Efter det kommunale 
budget er vedtaget i oktober afholder bestyrelsen et 
ekstramøde, 

 



 
 

hvor der kigges på økonomi og besparelser i forhold til budgetår 
2021. 
 

4 Skolebestyrelsesvalg Michael/ML 10 OD Der afholdes valgmøde i forlængelse af dette bestyrelsesmøde. 
Der er tre, der har forhåndstilkendegivet, at de gerne vil stille 
op. Der er opstillingsfrist til d. 24. august. 

 

5 Overtagelse af Klubben i 
Virring – struktur (bilag 1) 

SR/ML 15 DB Byrådet har besluttet i budget 2020, at der skulle bespares 10 % 
på klubområdet i Skanderborg Kommune. Dette har medført en 
ny tildelingsmodel og Stilling Skole skal fremadrettet varetage 
driften af klubtilbuddet for de unge i Stilling og Virring.  
Vi har modtaget en henvendelse fra en forælder, som ønsker 
Virring ungdomsklub drevet videre i sin nuværende form. 
I den kommende periode, grundet Corona, vil der være udeklub 
i Virring åbent én aften om ugen med bemanding af en 
klubmedarbejder fra Virring og en pædagog fra Stilling. 
Fremover vil Klubtilbuddet foregå på Gramvej 2, men med 
mulighed for afhentning i Virring. Der planlægges med ”popup”-
arrangementer i Virring i samarbejde med fx skolen og 
foreninger.  
Det er Stilling Skoles og skolebestyrelsens vurdering, at vi på 
denne måde kan tilbyde et klubtilbud af høj kvalitet. 
 

 

6 Tilbud om fritidsklub 7. klasse 
(bilag 2) 

SR/ML 10 DB Det er politisk vedtaget at fritidstilbuddet skal være fra 4.-6.kl, 
men med et ønske om at 7. klasse også får tilbuddet uden en 
reel tildeling. Denne beslutning er lagt ud til den enkelte 
kontraktenhed. 
Skolebestyrelsen beslutter at følge det serviceniveau, der 
politisk er besluttet at fritidsklubben er fra 4.-6. klasse. 
 

 



 
 

7 Tilmelding til fritidstilbud i 
sommerferien 

SR 10 OD Der har i år været tilmelding til pasning i sommerferien. Der har 
været flere tilmeldte end der kom. Det betyder desværre, at 
personaleressourcerne kunne have været anvendt bedre. 

 

8 Tillæg til Kvalitetsrapport 
(bilag 3) 

Ledelse 10 DB Tillægget til kvalitetsrapporten blev godkendt af 
skolebestyrelsen. 
 

 

9 Nyt fra formand Michael 10 O Der har været henvendelser ang. forvirring omkring tilmelding 
til SFO og komme og gå ordninger. 
 
Der har været en forældrehenvendelse ang. cykelparkering. 

• Der er udfordringer med cykelparkering og afsætning af 
børn på både skolens område og på Baldersvej. Ledelsen 
kigger på mulighed for en imidlertid løsning vedr. 
cykelparkering. 

 
Der har været en henvendelse fra Virring ang. ændring i 
klubtilbuddet. Se punkt 5 
 
Der er blevet spurgt til retningslinjer for afholdelse af forskellige 
arrangementer spis med dine venner, forældrefester mv. 

• Henvendelsen ang. arrangementer som ”spis med 
venner” er sendt videre til den lokale sundhedstjeneste. 

 
Der har været en henvendelse ang. en evt. ændring af 
skoledistrikterne i forbindelse med ny skolestruktur. Skolen har 
ikke anden viden end den, der er offentliggjort fra politisk hånd.  

 

10 Nyt fra medarbejdere MH + MS 10 O Der er fra medarbejderrepræsentanternes side et ønske om, at 
medarbejdere og skolebestyrelse kommer tættere på hinanden. 

 

11 Nyt fra ledelse ME 10 O • Skoleåret er startet op med de samme retningslinjer og 
et forsigtighedsprincip i forhold til Corona. Der er dog 
mulighed for at klassen kan rykke tættere sammen med 

 



 
 

 

pædagogiske begrundelser. Der er udarbejdet 
retningslinjer til henholdsvis forældre og personale 
samlet alfabetisk.  Disse er udsendt til alle.  

• Det politiske udvalg har udsendt forslag til skolestruktur 
med 11 punkter. 

• Der er udsendt et handlekatalog med besparelser. 
5. oktober bliver der senest truffet beslutning om 
budget 2020 

• Der er i øjeblikket tilmeldt dobbelt så mange til 
morgenpasning, som der kommer. Dette følges i forhold 
til en bedre udnyttelse af ressourcer. 
 

12 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Der udarbejdes et kort referat fra mødet til AULA  

13 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 

Alle 5 B Konstituering.  


