
 
 
 
 

 Skolebestyrelse økonomimøde Stilling Skole 

 
 

 

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

 

 Dato  
1.december 2020 kl. 17.00-
19.00 i Personalerummet   

Ansvarlig Tid  Referat 
Daniel har orlov 
Helle deltog fra kl. 17.50 
Søren deltog fra kl. 17.10 
Afbud fra elevrådet 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Dagsorden godkendt  

2 Godkendelse af referat fra 
møde 17/11-20 

Alle 2 
 

B Referat godkendt og underskrevet.  

3 Stilling Skole skal grundet ny 
tildelingsmodel finde 
besparelser på 1 million. 
Information om den samlede 
budgetproces. 

Michael/ML 10 O I forbindelse med budget 2020 blev der vedtaget en ny 
tildelingsmodel. Det er det, der gør, at Stilling Skole skal spare 
1,5 millioner over de næste to år, og derefter vil der være en 
varig nedgang i ressourcetildelingen på 1,5 million. 
Skolebestyrelsen har i løbet af 2020 været i proces med at 
finde disse besparelser. I processen på skolen er det 
primærteams og MED, der har været med til at pege på både 
ønsker og besparelser.  
 

 

4 Besparelsesforslag: Lejrskoler  
Bestyrelsesmedlemmer 
forbereder et kort indlæg om, 
hvordan de stiller sig til hhv. 
besparelsesforslag samt 
finansiering, hvis bestyrelsen 
ikke indstiller til besparelse 

Michael 30 DB Alle bestyrelsesmedlemmer gav kort udtryk for deres holdning 
til besparelsesforslaget omkring lejrskoler. 
 
Skolebestyrelsen var enige om, at lejrskolen spares væk, med 
et ønske om på et senere tidspunkt at kigge på alternative 
muligheder for at afholde lejrskoler. 
 

 



 
 

 Bestyrelsen besluttede, at nuværende 8. årgang i overgangen 
kan gennemføre lejrskole i april 2021 – hvis Corona-situationen 
tillader dette (skoleleder afgør dette, når vi nærmer os). Dette 
vil ikke få konsekvenser i forhold til besparelser, da klasserne 
allerede har sparet penge sammen til lejrtur.  
 

5 Besparelsesforslag: Koloni 
-Tilbagemelding fra 
Forældreforeningen 
- Bestyrelsesmedlemmer 
forbereder et kort indlæg om, 
hvordan de stiller sig til hhv. 
besparelsesforslag samt 
finansiering, hvis bestyrelsen 
ikke indstiller til besparelse 
 

SR/ML 45 ODB Der er afholdt møde med forældreforeningen, der ønsker at 
fastholde kolonien med øget forældredeltagelse, men med 
deltagelse af færre personaler. 4-5 lærere i løbet af 
dagtimerne og 6 pædagoger af 37 timer primært om natten. 
Forældreforeningen ønsker at øge det økonomiske bidrag. 
Alle bestyrelsesmedlemmer gav kort udtryk for deres holdning 
til besparelsesforslaget omkring kolonien. 
 
Skolebestyrelsen var enige om, at kolonien i sin nuværende 
form spares væk, med et ønske om på et senere tidspunkt at 
kigge på alternative muligheder for at afholde koloni. 
 

 

6 Bestyrelsens ønsker til budget 

2021  

Forældre 15 O Bestyrelsen ønsker, at der kigges på: 

• midler til skolens udeområder for de store elever 

• flere legemuligheder i skolegården 

• lyddæmpning i klasselokalerne  
 
Skolebestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg, der er 
undersøgende på muligheder for finansiering og priser i 
forhold til udearealer mv. 
Helle og Mette Højberg  påtager sig denne opgave. 
 

 

7 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Michael og Mona udarbejder et udkast til skriv omkring de 
vedtagne besparelser. Forslag om at kontaktforældrene bliver  
inddraget. 

 



 
 

O: Orientering 

D: Drøftelse 

B: Beslutning 

8 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 8/12-20 

Alle 5 B Budget 2021 – brainstorm ift. besparelser 
Corona-læring 
 

 


