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 Dato  
21. oktober 2020 kl. 17.00 
på Teams   

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud fra Sara og Emme, Daniel har orlov 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Dagsorden godkendt 
 

 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 24/9-20 

Alle 2 
 

B Referat godkendt  

3 Nyt fra elevråd Sara/Emma 10 O Mona har afholdt møde med det nye formandskab. Elevrådet 
ønsker åbning af kantine i en eller anden form og vil gerne 
diskutere mulighed for udgang i skoletiden. Hvis økonomien 
tillader er det et stort ønske at renovere flere toiletter.  

 

4 Høringssvar skolestruktur Michael/Helle 15 DB Michael har deltaget i mødet vedr. skolestruktur lige inden uge 
42. Helle og Michael har udarbejdet et høringssvar, hvor 
udgangspunktet er at forholde sig til det punkt, der handler om 
skoledistrikterne. Forslaget rettes til og sendes af sted. 

 

5 Høringssvar Standard for 
befordring. Se bilag 
(svarforslag udsendes den 
19/10) 

ME 10 DB Udsendte forslag til høringssvar er vedtaget og sendes afsted. 
Bestyrelsen udtrykker deres bekymring for vores målgruppe, 
hvis der skæres i befordringsmuligheder, som der er lagt op til. 

 

6 Kommunikation 
-Eksternt (forældre og 
medarbejdere) 

Alle 15 DB Skolebestyrelsen besluttede, at intern kommunikation vil foregå 
på mail og ikke AULA. 
Det er vigtigt, at skolebestyrelsen er synlig udadtil, så 
skolebestyrelsen besluttede, at den eksterne kommunikation 

 



 
 

-Internt i bestyrelsen Aula 
eller mail 

stadigvæk også skal bestå af et ”mini-referat” Boris udarbejder 
en liste med, hvem der tager mini-referat til hvilke møder. 
Skolebestyrelsen ønsker at arbejde videre med, hvordan 
kontaktforældrene kan involveres. 
 

7 Corna Nyt ML 10  • Studietur for 9. årgang til Berlin i uge 43 er aflyst 

• Personalet er i gang med en proces om hvilke erfaringer, 
der helt konkret kan tages med i planlægningen af næste 
skoleår 

• Retningslinjer bliver løbende revideret og udsendt til 
både personale og forældre 

 

8 Nyt fra formand Michael 10 O Michael har sammen med Mona deltaget i stormøde vedr. 
forslag om ny skolestruktur. Michael havde to minutter til en 
speedtalk til det politiske udvalg. Her pointerede Michael 
behovet for de langsigtede løsninger og usikkerheden omkring 
ændring af skoledistrikterne. 

 

9 Nyt fra medarbejdere MS + MH 10 O • Grundet covid 19 savner medarbejderne at mødes fysik. 
Det er i øjeblikket muligt at forberede sig hjemme. 

• Medarbejderne oplever det positivt, at de henter 
eleverne ved deres indgange 7.50. 

• Der er stor interesse for at bringe de positive erfaringer 
fra corona i spil til næste skoleår. 

 

10 Nyt fra ledelse ME, MBK, ML 10 O • Vedr. sammenlægning af klubben i Virring og Stilling har 
skolebestyrelsen i Virring meldt ud, at Virring skole selv 
ønsker at drive klubben, hvis den rigtige økonomi følger 
med. Der arbejdes i øjeblikket på forskellige muligheder. 
Klubtilbuddet har indtil nu været udendørs, fra torsdag 
d. 22.10.20 bliver klubtilbuddet indenfor og årgangsvis. 

• I øjeblikket forsamles rigtig mange unge på Stilling Skoles 
område, det medfører forskellige gener for skolens 

 



 
 

 

naboer. Flere henvender sig til skolen, som opfordrer til 
at tage kontakt til politiet. 

• Budgettet på personalesiden er passet til, hvilket har 
bevirket en opsigelse af en pædagog. 

• Der har været afholdt Kick-off i forhold til lærernes 
deltagelse i projektet omkring Relationskompetence 

• Der er blevet skiftet til LED-lys i alle lokaler. 

• Der er i den kommende periode studerende i huset. 

• På sidste møde var der en forespørgsel på 7. klasses 
tilmelding til deltagelse i fritidsklub om eftermiddagen. 
Der er ingen tilmeldt. 

 

11 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Fra dette møde videreformidles informationer om de to 
høringssvar. Michael skriver. 

 

12 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 

Alle 5 B Næste møde er et rent økonomimøde. 
Næste ordinære møde er i december. 
Skolebestyrelsen vælger at sætte skolefesten på standby i dette 
skoleår. 
Michael roste Mette Bak-Kristensen i forhold til 
klassedannelsesproceduren i 0. klasse til dette skoleår. 

 


