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 Dato  
1.juni 2021 kl. 17-19 i 
Personalerummet  

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Boris, Mette H,  

Tovholder 

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af minireferent 

Alle 2 B Der blev budt velkommen ti Katja og Henriette, som er valgt ind 
i bestyrelsen fra 1/8-21. Michael gav en kort introduktion til 
bestyrelsens arbejde. 
 
Minireferent: Søren. 
 

 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 28/4-21 

Alle 2 
 

B Godkendt!  

3 Nyt fra elevråd 
 

Sara/Emma 10 O Sara og Emma fortalte om, hvordan det har været at være elev i 
en Corona-tid ud fra deres perspektiv. 
 
Vi har mistet noget i form at sociale kompetencer fx 
gruppearbejde fysisk. Det har været svært at koncentrerer sig, 
og man har været tilbøjelig til at sidde i sengen og måske ikke 
engagere sig. Det har været svært, at vi ikke kunne se hinanden i 
øjnene og læse hinandens kropssprog. 
 
På grund af retningslinjer om mindre gruppe i forløbet, så har de 
unge haft nogle tætte relationer, og nu kan det være svært at 
ændre på disse grupperinger. 

 



 
 

 
På den anden side har der for andre været ro til fordybelse, 
hvilket har betydet noget positivt. 
 
Lærerne har været gode til at skabe et godt læringsmiljø og vi 
har arbejdet på mange forskellige nye måder. Lærerne har 
virkeligt gjort det godt, og det hele har jo også været nyt for 
dem. 
 

4 Kontaktforældremøder 
Indhold og antal 
 

Søren/Anne 15 DB Kontaktforældremøderne er et initiativ til at engagere flere 
forældre i bestyrelsesopgaverne og arbejdet på skolen og sikrer 
en god kontakt mellem bestyrelsen og forældrene i alle klasser. 
Bestyrelsen ønsker at udvikle på dette og drøfte form og 
indhold. 
Søren og Anne udarbejder et oplæg til næste møde. Forslag om 
at det er forældrerådene, der mødes til møder med bestyrelsen 
i stedet for kontaktforældre. 
Den folder, der tidligere er udarbejdet til forældrerådene ligger 
lige nu kun fysisk. Michael kontakter Birgitte for at få filen. 
Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde 

 

5 Skolefest 
 

Anja/ME 10 DB Skolebestyrelsen ønsker fortsat at stå i spidsen for en skolefest. 
Anja, Anne, Marie (medarbejderrepræsentant) og Mette fra 
ledelsen bliver planlægningsudvalget. Skolefesten lægges ind i 
november. Mona og Mette lægger en dato i kalenderen. 

 

6 Evaluering af 
skolebestyrelsesåret 

Alle 20 D • Elevrådet er glade for at have været en del af 
bestyrelsesmøderne og oplever sig både hørt og set. 

• Drøftelser omkring økonomi og besparelser har fyldt 
meget. 

• Hele skolestrukturen i kommunen har fyldt meget 

• Ønske om flere overordnet drøftelser af hvad der skal 
kendetegne skolen. 

 



 
 

 

• Mere fokus på god kommunikation 

• Ønske om at arbejde med et motto for skolen, der kan 
udtrykke hvem vi er, og  

• Forventninger til det at være forældre på Stilling Skole 
 

Næste skoleår kan forhåbentlig skydes i gang med en temadag, 
hvor der bliver god tid til at rammesætte og afstemme 
forventninger. Michael og Mona udarbejder et oplæg. 
 

7 Kalender 2021-22 
 

Alle 10 DB Forslag: 17/8, 22/9, 28/10, 6/12, 25/1, 2/3, 28/4 og 1/6 
Datoer godkendt. Mona udsender kalenderinvitationer. 

 

8 Status på ”Kys og kør” Michael 10 O D. 17. maj blev ”Kys og kør” indviet på Baldersvej. Det har givet 
anledning til mange henvendelser fra forældre både til Michael 
og skolens ledelse. 
Ledelsen har i 14. dage hver morgen stået ved indkørsel til P-
plads og på Baldersvej. 
Oplevelsen er, at det i det store hele går rigtig godt, men der er 
stadigvæk udfordringer og nogle forældre oplever, det er en 
rigtig dårlig beslutning, der er taget. Der er også flere forældre, 
særligt fra de yngste klasser, der giver udtryk for, at de er 
bekymrede for at sætte deres børn af for langt væk fra 
klasselokalet. Personalet har øvet gåturene med eleverne.  
Bestyrelsen ønsker at holde fast og giver udtryk for, at det er 
vigtigt at få kommunikeret grundigt og tydeligt til kommende 0. 
klasses forældre om, hvordan der afleveres. 
Det vil være hjælpsomt, at forældrene ved, hvornår og hvor 
skolepatruljen står. 
Opfølgning omkring dette kommer på bestyrelsesmøde igen. 

 

9 Nyt fra medarbejdere MS + MH 10 O Der har været valg af medarbejderrepræsentanter til 
skolebestyrelsen. Medarbejdere vælges for ét år ad gangen. 

 



 
 

Marie er genvalgt og derudover er Anne Dorte (pædagog) blev 
valgt til det kommende år. 
 
Der er god trivsel i de fleste klasser. Årgangene savner dog at 
kunne arbejde mere sammen. Det fungerer godt med de samme 
voksne omkring klasserne. Det at medarbejderne tager imod 
klasserne ved deres egen indgang fungerer godt. 
 
Marie udtrykker tilfredshed med den måde ledelsen har 
håndteret hele Coronasituationen på. Der har været tydelige 
retningslinjer og god opbakning, det har været vigtigt. 
  

10 Nyt fra ledelse MBK, ME, SR, 
ML 

10 O • Vi arbejder stadigvæk med omlagt skema og fortsætter 
med det indtil sommerferien. 

• Skolen er tildelt nogle ekstra ressourcer bl.a til faglige 
boost. 

• Byrådet har besluttet ikke kompensere os økonomisk 
fyldt ud i forhold til corona-udgifter, da vi i tidligere 
budget år har sparet op og derved har haft et overskud. 
Skolebestyrelsen sender et brev afsted til byrådet 
omkring dette.  

• 9. årgangs sidste skoledag bliver mandag d. 21. juni. Vi er 
lige nu ved at planlægge dagen sammen med teamet og 
eleverne, så vi kan lave den bedst mulige afslutning 
indenfor de gældende retningslinjer. 

• Translokation er d. 22. juni og kommer til at foregå 
klassevis. 

• Der er mange udmeldelser i fritidsdelen. Det er der stor 
opmærksomhed på. 

 



 
 

 

• SSP har stor opmærksomhed på de unges færden ved 
Stilling sø. Der kommer mange unge mennesker udefra, 
der skaber et utrygt miljø. Der arbejdes på, at der kan 
etableres et korps af ”Natteravne.” 

• Der bliver næste år tre 0. klasser. 

• Der er behov for at forældre til børn i fritidsdelen melder 
til eller fra på pasningsbehov i sommerferien. 

 

11 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Søren sender minireferat forbi Michael og Mona.  

12 Eventuelt - Herunder punkter 

til næste møde 

Alle 5 B Vigtigt at skolen har opmærksomhed på kommende 0. klasse og 
sikre mulighed for tryg start og mulighed for en god aflevering. 
 
Kontaktforældremøder – form og indhold. 
Ungeprofilen 

 


