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 Dato  
6. december 2021 
Kl. 16.30-19.00 på Teams 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Mads 

1 Godkendelse af dagsorden 
og valg af informant 

Alle 2 B Dagsorden godkendt 
Michael skriver minireferat 
 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 18/11-21 

Alle 5 
 

B Referat godkendt og referatet underskrives næste gang 

3 Nyt fra elevråd Mads 10 O Mads ønsker ikke at være elevrådsformand, så han deltager ikke og lærerne 
omkring elevrådet går i gang med at vælge en ny formand. 

4 Ungeprofilundersøgelsen SR 20 OD Søren fremlagde udvalgte og relevante områder fra ungeprofilen. 
Sørens Powerpoint vedlægges referatet. 
Der er et ønske om at undersøgelsen bliver offentlig gjort på hjemmesiden. 
Det understreges, at forældresamarbejdet er vigtigt i forhold til at undgå 
risikoadfærd og mulighed for at hjælpe hinanden som forældre i en klasse. 
Der er et ønske om, at der kommer mere info på skolens hjemmeside omkring 
hvad skolen gør i denne sammenhæng. 

5 Principperne – præsentation 
mulig prioritering af 
rækkefølge 

Boris og Helle 10  Helle og Boris har gennemgået alle principper og inddelt dem i 4 kategorier i 
forhold til graden af en up-datering. 
Helle, Boris og Katja vil skrive på principperne og fremlægge dem som forslag 
for bestyrelsen, efterhånden som de bliver klar. Arbejdsgruppen tager kontakt 
til ledelsen efter behov. 
 



 
 

6 Kontaktforældremøde - 
fastlægge dato og indhold, 
herunder forældrefolder 

Søren og Anne 20 DB Anne og Søren fremlagde forslag til hvilken form kontaktforældremøderne 
kan have og med hvilket indhold. 
Næste kontaktforældremøde lægges i forlængelse af et bestyrelsesmøde.  
Punkterne til kontaktforældremødet skal drøftes på et bestyrelsesmøde 
inden. 
Kontaktforældremødet bliver d. 28. april. Anne og Søren arbejder videre med 
en plan for aftenen. 
Anne og Søren reviderer Forældrefolderen til bestyrelsesmødet i januar. 

7 Udeområder Helle  5 O Helle mangler nogle samarbejdspartnere på skolen i forhold til at komme 
videre med udeområderne. 
Formålet er at skabe gode, inspirerende og vedkommende udearealer, som er 
alderssvarende til dem, der skal bruge det. Integrere skabelsen af 
uderummene gennem undervisning og bevægelse i fag på skolen. 
Mette og Mona er undersøgende på, hvordan stemningen er på skolen i 
forhold til dette projekt og vender tilbage til Helle og bestyrelsen. 
Der er et ønske om denne opgave prioriteres 
 

8 Ønske om at genåbne P-

pladsen kl. 7.30-7.45 

Katja 15 OD Katja fremlagde forslag om, at parkeringspladsen genåbnes, og at der bliver 
mulighed for at aflevere sine børn fra kl. 7.30. Det vil betyde, at der skal være 
personale på skolen fra 7.30. 
Mona ridsede baggrunden for lukningen af parkeringspladsen op. Hvis der 
skal ændres i dette, skal skolen henvende sig Kommunen.  
Lige nu er der rigtig mange, der ikke overholder færdselsskiltet ved 
parkeringspladsen. 
Skolens ledelse følger den indstilling, der er fra skolebestyrelsen. 
Bestyrelsen ønsker at undgå de farlige situationer, som bestyrelsen oplever 
både er på Baldersvej og tidligere på P-pladsen. Der opleves en uheldig 
færdselskultur i afleveringssituationerne. Bestyrelsen ønsker at fastholde 
indkørselsforbuddet mellem 7.30 og 8.30 til parkeringspladsen 
Opfordring til at skolen finder nogle løsninger, så forældrene oplever de trygt 
kan aflevere deres børn. 



 
 

Forslag til videre undersøgelse: 
0.årgang arrangerer en gå-bus 
Mulighed for at parkere ved Rema og følge sit barn i skole. Mette undersøger 
dette. 
 

9 Budget 2022 
- Ønsker og 

prioriteringer 

LI/ML 25 OD Lisbeth fremlagde budgetproceduren. På bestyrelsesmødet i januar behandles 
de forslag, der ligger fra alle instanser. Budgettet godkendes på mødet i 
marts. 
I 20-21 har skolen stoppet op for forbruget, så der er sparet en del. Der skal 
dog følges op på besparelserne i 21-22. 
Tildelingen i 21-22 vil blive mindre grundet elevantallet. 
Også i budgettet 21-22 får vi en øremærker pulje til flere lærere i folkeskolen. 
Ca. 380.000.  
 
Kommentarer/ønsker fra bestyrelsen: 

• Ønske om at der prioriteres penge i forhold til en tryg aflevering f.eks. 
lys fra Baldersvej til 0. klasse. 

• Brug af varer fra ”madspil” til madkundskab. 

• Ønske om økonomi til kolonien i samarbejde med forældreforeningen. 

• Lærerne og pædagogerne kan deltage med de timer, de i forvejen har i 
løbet af deres arbejdsdag. 

• Udeområderne 
 
Bestyrelsen kan komme med yderligere forslag senest d. 17. december. 
Forslag sendes til Li 
 

10 Skolebyggeri og 
skoledistrikter 

- Indledende drøftelser 
- Proces 

Alle 20  Der er stadigvæk stor usikkerhed omkring, hvad der tænkes i forhold til nyt 
skolebyggeri på Stilling Skole. 



 
 

Der er ønske om, at skolen og bestyrelsen er proaktive i dette arbejde, så vi 
fra start kan være med til at tænke tanker, i forhold til hvad der kan 
understøtte et godt læringsmiljø og en attraktiv skole. 
 
Boris kommer med et oplæg på næste bestyrelsesmøde i forhold til 
fremskrivning af elevtal mv. Punktet prioriteres, så bestyrelsen har god tid til 
dette punkt. 
 

11 Nyt fra formand Helle 5 O Helle fremlagde sine tanker om hvorfor hun i sin tid gik ind i skolebestyrelsen. 

12 Nyt fra medarbejdere MS 10 O Der har været fælleskabsdag i fritidsdelen med stor succes. 

12 Nyt fra ledelsen ME, LI, SR, ME 10 O Der er desværre kommet en del smitte på skolen, og der bruges meget tid på 
smitteopsporing.   
 
Kontrakten sendt. Den kom i første omgang retur, da der var ønske om afsnit 
vedr. fravær. Det er indskrevet, og kontrakten er sendt afsted igen. Der er 
endnu ikke respons. 
 
Der er et julebrev på vej ud. Helle skriver kort indlæg fra skolebestyrelsen, og 
sender til Mona indenfor et far dage. 
 
Vi arbejder videre med vores ”3i1”, der dækker områderne: ledelse, fysisk og 
psykisk APV. Vi er allerede godt i gang. 
 
Der startes op med affaldssortering i klassen. 
 
Elevrådsformanden stopper, og vi skal have valgt en ny. 
 
Der er kommet ny politisk aftale om fremtidigt evaluerings- og 
bedømmelsessystem. Der indføres bl.a. tidlig ordblinderisikovurdering, og 
Uddannelsesparathedsvurderingen udgår.  



 
 

 

”MU elev” er et nyt system til registrering af Elevfravær. Der kommer 
orientering til forældrene på AULA. 
 

Vi har ansøgt om at komme med i et forløb vedr. mellemformer – interne 
indsatser til børn med særlige behov, der samtidig kan bevare tæt kontakt til 
egen klasse om almenområdet. Vi afventer svar. 
 

 

13 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Michael gennemgik minireferat. 
Søren orienterer om forældrehenvendelse vedr. madordning. Det sættes på 
som punkt på næste møde i januar. 

14 Eventuelt 

Herunder punkter til næste 

møde 

Vi afslutter med en rundtur 

på skolen. 

Alle 5 B Byggeri, herunder Boris vedr. fremskrivning af elevtal (se ovenfor). 
Økonomi 
Madordning (jf. Sørens input). 
 
Rundtur udsat. 


