
 
 
 
 

 Skolebestyrelse Stilling Skole 

 
 

 

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

 

 

 Dato  
28. oktober 2021 
Kl. 17.00-19.00 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud fra ML, SR, Henriette, Katia, Michael 
Mads (elevrådet) ikke tilstede  

1 Godkendelse af dagsorden 
og valg af informant 

Alle 2 B Dagsorden godkendt. 
Helle udtrykker ønske om, at der skrives klokkeslæt under ”tid” i stedet for 
minutter. 
 
Minireferent Boris 
 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 22/9-21 

Alle 5 
 

B Referat godkendes, men underskrives næste gang grundet stort frafald til 
mødet. 

3 Nyt fra elevrådet Mads 10 O Deltog ikke 

4 Opsamling på temadagen – 
herunder prioriteringer, 
arbejdsform og årshjul 

Helle/Michael 30 DB Formandskabet, Mona og Mette har haft møde, hvor de har samlet op på 
dagen. 
Det var godt med tid og ro til drøftelser, samt at lære hinanden at kende. 
 
Vi har mange ting, som vi gerne vil. Opgaverne fordeles ud på grupper, der 
undersøger nærmere, for derefter at præsentere og drøfte videre i 
bestyrelsen.  
Vi drøftede følgende indsatsområder: 
Trivsel: 

- Ungeprofilen  
- Skolefest 24.3.22 



 
 

- Coronaeftervirkninger ifht hygiejne 
Kommunikation: 

- Kontaktforældre 
- Forældrefolder 
- Besparelser under corona 
- Skoleblad 

Principper – printes, så alle får et sæt. 
- Genbesøgt – virker de? 
- Digital dannelse 
- Arbejde i samme retning 
- Vejledning og og uddannelse 

 
Klima, miljø og bæredygtighed 

- Klimafrygt 
- Genbrug 
- Oversvømmelser 
- Nysgerrighed  

 
Vi har valgt at starte med: 

• Ungeprofilen, SR præsenterer på næste bestyrelsesmøde d. 6.12.21 

• Principperne. Boris gennemlæser og præsenterer mulig prioritering af 
rækkefølge til næste bestyrelsesmøde d. 6.12.21 

• Kontaktforældre, herunder forældrefolder, Søren og Anne  

• Skolefest, Anja, Anne, Marie og Mette 

• Udeområder, drøftes på bestyrelsesmødet d. 6.12.21 

• Byggeri og økonomi. Undersøger af situationen vedrørende byggeriet 
til drøftelse på næste bestyrelsesmøde d. 6.12.21 

5 Kontaktforældre – herunder 
fastsættelse af møder 

Anne og Søren 25 DB Vi skal være skarpe på formål, form og indhold til kontaktforældremøderne. 
Kontaktforældrene skal indsamle information fra forældregruppen og være 
bindeled til skolebestyrelsen. 



 
 

Søren og Anne kommer med forslag til, hvad første kontaktforældremøde kan 
indeholde på næste bestyrelsesmøde 6.12.21. og bud på hvad formålet er 
med kontaktforældfrene. Digital dannelse fylder meget.  

6 Frihedsgraderne ME 10 O Understøttende undervisning og studietid konverteres til 2-voksentid 
gældende for skoleåret 21-22. 
Der er arbejdet med skemaer for lærere og pædagoger, og de rulles ud pr. 
1.11.21 
Personalet arbejder videre med, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst 
muligt og evaluerer på storteammøderne. Evalueringen drøftes i bestyrelsen. 

7 Nyt fra formand Helle 10 O Helle har været involveret i mange forskellige sager på de halvanden måned, 
hun har formand. En alsidig opgave, der viser, hvor meget bestyrelsen har 
indflydelse på.  

8 Nyt fra medarbejdere AP + MS 10 O Anne-Dorthe: 
Det fylder for morgenåbningen med megen trafik på parkeringspladsen. Der 
er bekymring for gående og cyklende, der krydser hinanden ved tunnelen ved  
 
Marie: Vi glæder os til at gøre brug af frihedsgraderne. 
 

9 Nyt fra ledelsen ME   
MBK 

10 O Skolernes motionsdag var en stor succes. Alle børn var sammen med deres 
venskabsmakker.  
I foråret 22 deltager vi Sundhedsstyrelsens skolebørnsundersøgelse for 5. og  
7. og 9. årgang.   
Vi har haft 3i1 undersøgelse, som vi samler op på i personalegruppen.  
Søren Buch er sygemeldt på ubestemt tid. Torben Steen har fratrådt sin 
stilling og Peter Bech Milsgaard fra Gl. Rye Skole er konstitueret skolechef. 
 
ML/ME/MBK orienterer om indsats vedrørende forældregruppen i en klasse. 
 
Forslag om et kort bestyrelsesmøde, hvor vi skal drøfte kontrakt.18.11.21 kl. 
16.15 – 17. Mona indkalder. 



 
 

 

10 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Boris gennemgik mini-referat. 
 
EVT: 
Kritik af rengøringen fra børnene (Boris) 
Søren fortæller om en vellykket ”mini-koloni” med stor forældreopbakning.  


