
 
 
 
 

 Skolebestyrelse økonomimøde Stilling Skole 

 
 

 

Stilling Skole   Gramvej 10   8660 Skanderborg   tlf. 87 94 26 10   mail: stilling.skole@skanderborg.dk 

 

   

 Dato  
18. november 2020 kl. 17.00-
18.30 i Personalerummet   

Ansvarlig Tid  Referat 
Daniel har orlov, afbud elevrådet 
Boris deltog fra kl. 17.20 
Marie deltog fra kl. 18.00 
 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Dagsorden godkendt  

2 Godkendelse af referat fra 
møde 21/10-20 

Alle 2 
 

B Referat godkendt og underskrevet  

3 Nyt fra elevråd, formand, 
medarbejdere, ledelse 

 15 O Elevrådet: 

• Elevrådet arbejder med budgetønsker og besparelser 

• Der er sat gang i den traditionelle 
”Juledørskonkurrence” 

Formanden: 

• Der er kommet tilbagemelding vedr. den nye 
skolestruktur. I forhold til ændring af skoledistrikterne 
er oplevelsen at udvalget er kommet høringssvaret i 
møde. Der er ikke besluttet nye besparelser i forhold 
til, at de to skolelukninger ikke blev vedtaget. 

Medarbejderne: 

• Lige nu afholdes der samtaler på mange årgange. 
Forældrene er gode til at overholde gældende 
retningslinjer. 

 



 
 

Ledelsen: 

• Der har været 3 corona-tilfælde på skolen. Der køres en 
fast procedure og disse bliver løbende rettet til.  

• Til et lærermøde tirsdag d. 17.11 arbejdede alle 
lærerne med de elementer og erfaringer fra 
coronaperioderne, vi gerne vil arbejde videre med i 
forbindelse med næste skoleårs planlægning. 

• I forbindelse med skolestrukturen er vi spændt på at se 
overvejelserne bag den del, der for kommunens 
specialtilbud betegnes ”Vidensklyngen” 

• Medarbejdere er blevet bedt om at komme både med 
ønsker og besparelsesforslag til næste års budget. 

4 Status på økonomien 2020 
Bilag:  

- Resultat 2019 
- 3. budgetopfølgning 

2020 

LI 10 OD Lisbeth gav en status på økonomien med en opmærksomhed 
på, at der stadigvæk kan ske ændringer her i 
november/december  
3. budgetopfølgning fra september viser, at 
af det overskud, der er overført fra 2019 til 2020 er ca. 
halvdelen brugt, hvilket betyder, at vi har brugt mere, end vi 
har fået tildelt. 

 

5 Hvad vi ved om 
budgettildeling 2021 + budget 
processen 
Bilag: Sammenligning 
2020/2021 

LI/ML 10 OD Budgetprocessen foregår i mange fora. Lige nu arbejdes der 
både på budgetønsker og besparelser. 
Dette behandles videre på MED og i skolebestyrelsen. Det 
endelige budget vedtages af skolebestyrelsen på mødet i 
marts.  
I forbindelse med den nye tildelingsmodel tildeles Stilling Skole 
ca. 1 million mindre. Dette gælder ikke kun for 2020, men det 
er en vedvarende lavere tildeling. Lisbeth påpeger, at det 
derfor er vigtigt at foretage besparelse, der også er 
vedvarende. 
Vi får tildelt en pulje fra staten, der skal bruges til ekstra 
lærerressourcer. Der får Stilling Skole 417.000. 

 



 
 

 

 

6 Lejrskoler  
-Tilbagemeldinger fra 8. klasse 
-Princip om egenbetaling 

ML/LI 15 ODB Bestyrelsen drøftede punktet, men blev ikke færdig og derfor 
er beslutningen udsat til mødet d. 1.12.20 
 
Bestyrelsen drøftede princippet om, hvorvidt det er gratis at gå 
i den danske folkeskole, eller om der må indbetales/tjenes 
penge til en klassekasse. Der er forskel på, hvordan klasserne 
sparer op. 
 
Bestyrelsen diskuterede mulighederne for at komme afsted på 
ture og lejrskoler indenfor en overskuelig økonomisk ramme. 
 

 

7 Koloni 
-Tilbagemelding fra 
Forældreforeningen 

SR/ML 15 ODB Udsat til mødet d. 1.12.20  

8 Bestyrelsens ønsker til budget 

2021  

Forældre 10 D Udsat til mødet d. 1.12.20  

11 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Udsat til mødet d. 1.12.20  

12 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 8/12-20 

Alle 5 B Budget 2021 
Corona-læring 

 


