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 Dato  
28. april 2022 
Kl. 17.00-18.45 
Kontaktforældremøde kl. 
19-20.30 

Ansvarlig Tid  Referat 
Afbud: Anton, Søren T, Anja, Alberte og Henriette 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
og valg af informant 

Alle 2 B Dagsorden godkendt. 
Katja skriver minireferat 
 

2 Godkendelse af referat fra 
møde 2/3-22 

Alle 5 
 

B Referat godkendt og underskrevet 

3 Nyt fra elevråd Alberte 10 O Alberte har deltaget i en kommunal ungdomskonference i dag sammen med 
elevrådet. 
 

4 Princip nr. 7 og nr. 13 
 
Forslag til ny 
forretningsorden 

Helle, Boris, 
Katja 
ME/ML 

15 DB Princip nr. 7 - Den åbne skole blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
Princip 13 – kost. Dette princip kigger arbejdsgruppen på igen og sender det 
ud til bestyrelsen inden næste møde til kommentering og godkendelse. 
Tidsfrister kommer til at fremgå af mail fra arbejdsgruppen. 
 
Flg. principper kommer på næste møde: 
Princip nr. 3 om skole-hjem-samarbejdet  
Princip nr. 4 - om læring. 
Princip 11 og 12 om mobiltelefoner og digitale medier kigger Marie igennem 
og kommer med forslag til en sammenskrivning til et princip. 



 
 

 
Forslag til ny forretningsorden godkendt og underskrevet. 
 

5 Kontaktforældremøde – kort 
gennemgang af programmet 

Alle 10 O Anne gennemgik programmet for kontaktforældremødet. 
Bestyrelsen ønsker input til, hvad forældrene tænker, der kunne ligge i en 
kontaktforældrerolle for at styrke dette samarbejde. 
”Folderen” med værktøjskassen bliver delt ud, og bestyrelsen ønsker 
kommentarer fra forældrerådene. 
 

6 Vikardækning – hvordan? ML 15 OD Mona fremlagde hvad og hvordan, vi vikardækker fravær. 
Fravær kan være lovbestemt eller bestemt af kommunes eller skolens 
personalepolitik. 
Det, der skal dækkes, kan være sygdom, møder med eksterne, 
uddannelse/kurser, omsorgsdag, 6. ferieuge mv. 
 
Ved fravær dækkes to-voksne-timer ikke. Vikardækningen tilrettelægges så 
hensigtsmæssigt som muligt i forhold til eleverne.  
 

7 Skoleudvidelse og ny 
daginstitution 

ML/ME 10 OD Der er afholdt møde med chefen for skoler og specialtilbud Peter Bech 
Milsgaard i forhold til, hvordan Stilling Skole kommer med i et samarbejde 
omkring skoleudvidelsen og ny daginstitution. 
Skolebestyrelsen har også henvendt sig til formanden for det politiske udvalg 
vedr. dette. 

8 Nyt fra formand 
- Skolebestyrelsesvalg 
- Budgetønsker 

Helle 10 O Der er indbydelse til Forårsfest d. 11. maj med det politiske niveau. Fra Stilling 
Skole deltager: 
Helle, Anne, Michael, Mona og Mette. 
Skolebestyrelsesvalget er vel overstået med 4 nye medlemmer. De inviteres 
med til den sidste del af skoleårets sidste bestyrelsesmøde. 
Skolebestyrelsen har indsendt flere ønsker til budget bl.a vedr. faglokaler, 
udearealer og regulering af tildeling til specialklasserækken. 

9 Nyt fra medarbejdere MS 10 O På almendelen er fagfordelingen næste færdig. 



 
 

 

Der har været afholdt to A-dage (anderledes dage) en om trivsel og en 
udedag. 

10 Nyt fra ledelsen 

Herunder skoleårets 

planlægning 

Valg af 

forældrerepræsentant til 

ansættelsessamtaler adm. 

leder 

ME, LI, SR, ME 10 OB • Skoleårets planlægning er godt i gang.  

• Vedr. specialklasserækken er kommunen ikke færdig med visiteringen 
fra de andre skoler, så her er vi ikke færdig med fagfordelingen. 

• Der er ved at blive udarbejdet et stillingsopslag til ansættelse af ny 
administrativ leder. Der er samtaler d. 15.6 og 21.6. Michael deltager 
fra bestyrelsen. 

• Det pædagogiske personale tager til Ravnsøhytten for at kunne 
planlægge skoledelen af den lejr forældreforeningen planlægger. 

• Der er velkomstmøde for nye 0. klasser d 8. juni 

• Marie er genvalgt til skolebestyrelsen og Pia Bøtkjær er nyvalgt. 
 

11 Kommunikation til forældre 

og personale 

Alle 5 B Katja sender minireferat til Helle til gennemsyn. 

12 Eventuelt 

Herunder punkter til næste 

møde 

Alle 5 B  
 
Principper 
Evaluering af Kontaktforældremøde 
Dato for skolefest 


