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 Dato  
8. december 2020 kl. 17.00  

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Emma og Sara 
MH deltog virtuelt. 
Daniel på orlov. 

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Dagsorden godkendt. 
Formand og skoleleder skriver ud. 
 

 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 1/12-20 

Alle 2 
 

B Referat godkendt og underskrevet.  

3 Budget 2021 
Brianstorm prioriteringer og 
besparelser 

LI/alle 45 D Dette punkt er en del af processen med at få øje på besparelser.  
Skolebestyrelsen arbejdede med forskellige muligheder, der 
tages med videre til budget 2021, der behandles på mødet i 
januar. 

 

4 Udviklingsprojekt fritidsdelen SR 15 O Søren Riemer gennemgik elementerne i det udviklingsprojekt, 
der er i gang i fritidsdelen. 
Der arbejdes med emner som: 
Kerneopgaven i hverdagen 
Kommunikation internt og eksternt 
Forståelse af værkstedstanken – bredt forstået 
Fritidsdelens organisation f.eks. brugen af mødetid 
 
Efter hver gang pædagogerne har været samlet aftales der, 
hvilke øvebaner, der skal arbejdes med til næste gang. Der er 

 



 
 

igennem forløbet fokus på, hvad der skal prøves af eller forfines 
mhp. planlægningen af næste skoleår 2021/2022 
 

5 Nyt fra formand Michael 10 O Intet nyt  

6 Nyt fra medarbejdere MS + MH 10 O Det fylder for medarbejderne, når der skal arbejdes med 
besparelser. 
Kantinemedarbejderne har henvendt sig til 
medarbejderrepræsentanterne med en bekymring om evt. 
besparelser på dette område. 
 

 

7 Nyt fra ledelse   10 O • Der afvikles de første prøver på 8. årgang i de 
obligatoriske valgfag 

• Julebrevet til forældre er på trapperne 

• Der arbejdes kontinuerligt med afstandskravet, der er 
særlig svært for mellemtrins-børnene. 

• I det nye år bliver der mere affaldssortering på skolen. 

• Der er kommet ny koncernchef for børn og unge. Han 
hedder Søren Buch. 

• Klubben i Virring vil fra 2021 drives fra Virring. 

• Søren Riemer orienterede om arbejdet i den 
matrikelløse klub, hvor forskellige klubber bidrager med 
medarbejdere, der er rundt i kommunen med øje for 
unge, der ”driver” rundt. 
Tjek hjemmesiden www.cyberhus.dk 

 

8 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Omkring økonomi har Michael og Mona udarbejdet et 
informationsbrev til skolens forældre fra skolebestyrelsen. 
Mona og Michael retter til i forhold til kommentarer fra 
skolebestyrelsen og sender det derefter ud. 
Julebrev udsendes i uge 51 og Michael skriver inden et kort 
afsnit fra skolebestyrelsen. 

 

http://www.cyberhus.dk/


 
 

 
O: Orientering 
D: Drøftelse 
B: Beslutning 

9 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 

Alle 5 B Skolebestyrelsen har et ønske om på et senere tidspunkt at 
drøfte ungelivet i Stilling og samarbejdet med SSP, den 
matrikelløse klub (DMK) mv. 
Økonomi 

 


