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 Dato  
25. januar 2022 
Kl. 17.30-19.15 på Teams 

Ansvarlig Tid  Referat 
Mona deltog fra kl. 18.00 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
og valg af informant 

Alle 2 B  
Dagsorden godkendt 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 6/12-21 

Alle 2 
 

B Referat godkendt og underskrives, når vi ses fysisk igen. 

3 Nyt fra elevråd Alberte/Anton 10 O Velkommen til Alberte og Anton fra elevrådet. Skolebestyrelsen er glade for 
deres deltagelse i møderne. Der har kun været et møde i elevrådet, og derfor 
ikke så meget nyt, men de ønsker at sætte fokus på sociale arrangementer på 
tværs af årgangene f.eks fodbold. 

4 Budget 2022 (bilag 1) LI 20 DB Regnskabet for 2021 er ikke færdigt endnu, men samlet set kommer vi ud 
med et positivt resultat. 
Det udsendte bilag med budgetønsker blev gennemgået og skolebestyrelsen 
havde flg. kommentarer: 

• En udgift vedr. faldunderlag i klubben skal tilgodeses af 
sikkerhedsmæssige årsager. 

• Ny dør med føler prioriteres, så alle elever kan komme ind og ud af 
skolen. 

• Skolebestyrelsen ønsker kun at samarbejdet med forældreforeningen 
om kolonien prioriteres, hvis arrangementet bliver for alle - også vores 
E-klasser. 



 
 

• Skolen har møde med forældreforeningen i denne uge i forhold til 
samarbejdet og de juridiske forhold. 

• Elevrådet ønsker, at en lejrskole i en eller anden form prioriteres. 

• Forslag om at skolen ansætter nogle store elever til at følge de små 
elever ind fra ”kys og kør” 

Budgettet går nu til behandling i MED og på baggrund af de forskellige 
tilbagemeldinger udarbejder ledelsen et endeligt forslag til bestyrelsen. 
 

5 Oplæg vedr. fremskrivning af 
elevtal 

Boris 15 D Boris fremlagde elevtalsprognosen og viste den stigning, der vil være over de 
næste 10 år på omkring 190 elever til Stilling Skole. Vi vil derved blive 3 spor 
på alle årgange. Der er en bekymring for, om skolen kan følge med både på 
klasselokaler og faglokaler. 
Boris rundsender sine slides. 
Skolen og bestyrelsen vil gerne inddrages i arbejdet om udbygning mv. 
Ud over elevtalsprognosen ligger der også en beslutning om at bygge en ny 
daginstitution tæt ved skolen.  Det er ikke afklaret, hvordan samarbejdet 
mellem den og skolen bliver, men der er fra politisk side lagt op til samarbejde 
på forskellige områder. 
 

6 Madordning Søren 10 OD Søren har fået en henvendelse fra en forælder med et ønske omkring en 
madordning på Stilling Skole. Der bliver bl.a nævnt Madfærd. Et samarbejde 
med dem vil kræve en meget stor investering bl.a. i forhold til et nyt 
industrikøkken. 
Lige nu har Stilling Skole en kantine, hvor alle elever kan købe mad. 
Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt tage dette op igen. 

7 Opdatering principper Helle, Boris, 
Katja 

15 DB Princip nr. 6 udgår 
Princip nr. 1 Godkendt med flg. kommentar: Omkring skoledagens længde 
tilføjes under skoledagens længde at undervisningen på mellemtrin og i 
udskoling som udgangspunkt slutter senest kl. 15.00 
Princip nr. 2 Godkendt. 



 
 

Princip nr. 7 Skolens princip om reklamering skal rettes til reklame og 
sponsorering.  
Samarbejdet med det nære idræts-, kultur og foreningsliv skal have en mere 
skolerettet vinkel. Mette og Mona skriver et bud på dette afsnit og sender til 
arbejdsgruppen. Princippet kommer på næste møde. 
Princip nr. 9 Godkendt med flg. kommentar: Målgruppen for fritidsklubben 
rettes til 4. klasse-6. klasse 
Princip nr. 10 Godkendt. 
Princip nr. 13 om kost kommer på næste møde, hvor der også redegøres for, 
hvordan princippet udmøntes i dagligdagen. 
Mette og Mona undersøger, om vi har alle de lovpligtige principper. 

8 Godkendelse af proces 
skolebestyrelsesvalg (bilag 2) 

ML 10 ODB Mona fremlagde køreplanen for næste skolebestyrelsesvalg. 
Helle og Mona udgør valgbestyrelsen. De laver program for valgmødet. 
Valgmøde planlægges til d. 2. marts i forbindelse med bestyrelsesmødet. 
Mona reviderer datoplanen og sender ud til bestyrelsen 
Al information om bestyrelsesvalget lægges også ud på AULA. 
Det overvejes, om vi kan lave inspirationsvideo om skolebestyrelsearbejdet. 
 

9 Nyt fra formand Helle 10 O En Ph-d studerende fra Syddansk Universitet har henvendt sig til Stilling Skole 
for at få forældrene til at deltage i en undersøgelse. Helle har henvendt sig for 
yderligere information, for at tage stilling til om bestyrelsen skal foreslå, at vi 
deltager. 
Helle opfordrer til at bruge ungdomsskolen mere i undervisningen. 
 

10 Nyt fra medarbejdere MS 10 O Corona fylder selvfølgelig med i dagligdagen 
Arbejdet med frihedsgraderne har en god effekt på arbejdsmiljøet og 
læringsmiljøet. Lærerne oplever det meget inspirerende at kunne være med i 
hinandens timer. 

11 Nyt fra ledelsen herunder 

Covid-19 status 

ME, LI, SR, ME 10 O • Corona fylder rigtig meget. Lige nu har vi ca. 40% af de pædagogiske 
medarbejdere væk pga. positive tests. Ca. 1/3 del af børnene er syge. 



 
 

 

Dette kræver meget energi og arbejdstid fra ledelsen og 
administrationen. Medarbejderne arbejder rigtig godt med og er 
meget fleksible i forhold til at dække af rundt i klasserne. 

• Den nationale trivselsundersøgelse foregår på Stilling Skole i perioden 
fra d. 21. februar til d. 20. marts 

• Kontrakten er nu godkendt og rundsendt til bestyrelsen. 

• Fra 1.2. får vi en administrationsbachelor i praktik  

• Vi har i øjeblikket nogle langtids- og deltidssygemeldte. 

• Det er p.t. svært at rekrutterer nye medarbejdere. Det er en general 
problemstilling i hele kommunen 
 

12 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Michael skriver mini-referat til AULA 

13 Eventuelt 

Herunder punkter til næste 

møde 

Alle 5 B  
 
Planlægning af Kontaktforældremøde 
Budget 2022 - beslutning 
Skoleårets planlægning 
Vikardækning – hvordan? 
Skolebestyrelsesvalg 
De sidste principper 


