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 Dato  
24. september 2020 kl. 17.00  

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Anja, Mette Højberg, Daniel på orlov. 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Præsentationsrunde og særlig velkommen til Helle og Anne, der 
er nyvalgte. 
Michael skriver minireferat. 
 

 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 18/8-20 

Alle 2 
 

B Referat godkendt og underskrevet  

3 Konstituering Michael 20 DB Michael er genvalgt til formand og Søren som næstformand.  

4 Forslag til 
årshjul/mødekalender (se 
bilag) 

Alle 5 DB Det udsendte årshjul blev godkendt, og der kan fyldes på 
efterhånden. 
Ingen rettelser til mødekalenderen, Mona indkalder i kalender. 
Der indkaldes til et møde vedr. økonomi sidst i oktober. Mona 
indkalder. Lisbeth deltager. 
 
Kommentar på skolefesten omkring dato, der ligger tæt på 
konfirmationer. Ledelsen kigger på mulighed for flytning. 
 

 

5 Forslag til skolebestyrelsens 
kontaktpersoner til klasserne 
(se bilag) 

Alle 10 DB Skolebestyrelsen forsætter med, at de forældrevalgte er 
bindeled til bestemte årgange. 
I den kommende skoleår fordelt på følgende måde: 
 
 

 



 
 

 
 

Klasse Bestyrelsesmedlem Forældre 
0. årgang Søren Søren 
1. årgang Michael Michael 
2. årgang Søren Søren 
3. årgang Anja Michael, 

Anja 
4. årgang Boris  
5. årgang Boris Boris 
6. årgang Anja Helle, Anja 
7. årgang Helle Helle, Boris 
8. årgang Michael  
9. årgang Helle  

E-klasser Anne Anne 
 
 
 
 

6 Nyt fra formand Michael 10 O Der har været mange forældrehenvendelsen vedr. forslag om 
skoledistriktsændringer. Det er forældre fra Anebjerg, der er 
bekymrede for, at de ikke længere skal høre til Stilling Skoles 
distrikt. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor man politisk 
vil foreslå, at distriktsgrænserne skal gå. Forældre og 
beboerforening indgiver høringssvar.  
Michael er blevet inviteret med til et høringsmøde med 
undervisnings- og børneudvalget d. 7. oktober. 
 

 



 
 

Der nu mulighed for tilmelding til borgermøde om forslag til ny 
struktur for skoler og dagtilbud, som afholdes den 8. oktober. I 
kan tilmelde jer via linket; www.skanderborg.dk/skolestruktur 
 

7 Skolestruktur – høringssvar 
(forslag udsendt den 3/9-20) 

Alle 30 O Forslaget til ny skolestruktur har været længe undervejs.  
Nu er forslaget i høring i 8 uger. 
LMU på Stilling Skole har udarbejdet et høringsforslag pr. 
23.09.20 
Michael og Helle udarbejder forslag til høringssvar fra 
bestyrelsen til mødet d. 21. oktober. Svaret skal holdes på vores 
egen banehalvdel, med en pointering af, at skolen er et 
samlingspunkt for lokalområdet. 
Alle sender input til Michael og Helle hurtigst muligt. 
 
Skolebestyrelsen efterspurgte tal i forhold til, hvor mange børn, 
vi har fra eget skoledistrikt og udenfor eget skoledistrikt. 
Ledelsen undersøger dette. 

 

8 Orientering om professionel 
relationskompetence 

ML 10 O Alle lærere og ledelse skal deltage i et forløb med Louise Klinge 
om professionel relationskompetence, der sætter fokus på 
relationens vigtighed. En af hendes pointer er, at ingen er 
relationskompetente hele tiden, og at ingen er det aldrig. Det 
kan øves og læres. 
Videooptagelser bliver en del af uddannelsesforløbet, og der vil 
komme en skrivelse hjem til alle forældre om disse optagelser til 
intern brug. 
 

 

9 Nyt fra medarbejdere MH + MS 10 O • Elever med særlige behov fylder i dagligdagen 

• Medarbejderne oplever trætte og slidte børn sidst på 
dagen og giver udtryk for at skoledagene for særligt 2-5 
klasse er for lange. 

 

http://www.skanderborg.dk/skolestruktur


 
 

10 Nyt fra ledelse  10 O • Lærermøderne vil i løbet af året blive brugt til at 
evaluere ”Corona-skolen”, og se om det giver anledning 
til ændringer. 

• Der har været afholdt møde med forældreforeningen i 
forhold til at re-tænke kolonien. 

• Ledelsen har deltaget i forældremøde på 8. årgang i 
forhold til studietur. 

• 9. årgang har planlagt studietur til Berlin i uge 43. Der er 
selvsagt usikkerhed omkring muligheden for at 
gennemføre dette. 

• I forbindelse med Corona hælder vi på Stilling Skole til at 
være mere forsigtig end modig. Derfor er bl.a. 
forældremøder udskudt til efter d. 4. oktober. Det har 
givet nogle forældreklager, da de nationale retningslinjer 
tillader forældremøder.  

• Medarbejderne skal i den kommende periode forberede 
så meget som muligt hjemme. Alle medarbejdermøder, 
der kan afholdes virtuelt, bliver det. 

• I øjeblikket er der en særlig indsats med mange 
ressourcer omkring den ene første klasse.  Skolens 
psykolog, vores egne ressourcepersoner og pædagogiske 
konsulenter er bl.a. koblet på opgaven.  

• Koncernchefen Søren Aalund har sagt sit job op, og der 
bliver ansat en ny chef pr. første januar. 

• Der er vedtaget en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Der 
ligger nye elementer, vi skal forholde os til. Aftalen 
bygger på et samarbejdsspor.  

• Mona har været inviteret til møde med det politiske 
udvalg ang. klubtilbuddet for Virring -Stilling. Virring 

 



 
 

 

skole skolebestyrelse har behandlet klubtilbuddet for de 
unge i Virring. 

11 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Michael skriver ud til forældre på baggrund af referatet.  

12 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 

Alle 5 B Punkter til næste møde:  
Høringssvar. 
Drøftelse af kommunikation på mail eller AULA. 
Eventuelt et princip, hvis tiden tillader. 

 


