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Skolebestyrelsen                                                                     Stige Skole 

 

 

Referat for fælles skolebestyrelsesmøde den 29. august 2019 

 18.30 – 21.00 

 
 

 

 Referat Bemærkninger 

1. Konstituering af besty-

relsen – valg af for-

mand og næstformand 

 

 

Da der mangler 2 forældrerepræsentanter, 

vælger de tilstedeværende at udskyde val-

get til næste møde i oktober. 

 

Velkommen til Claes Bastrup der er trådt 

ind i bestyrelsen efter Steen Jakobsens 

udtrædelse. Derefter præsentation af de 

tilstedeværende. 

 

 

2  Godkendelse af referat  

 

 

Referatet er godkendt 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Det seneste referat 

skal ud på hjem-

mesiden. 

 

3. Meddelelser 

 

 

 

Erling: 

Borgmesteren har meldt ud, at det ikke 

påtænkes at lukke andre skoler end HC 

Andersen Skolen.  

 

Antallet af kendte distriktsbørn blev gen-

nemgået. 

Prognosetal for de kommende årgange 

gennemgås. Det ser pænt ud 

 

Vollsmoseplanen har stort fokus i kommu-

nen. Det vil få konsekvenser for øvrige 

skoler, da en del familier vil blive udflyt-

tet. 

 

Ny lov vedrørende elevfravær er vedtaget 

og trådt i kraft pr. 1. juli, men der mangler 

en bekendtgørelse, som vi afventer, før vi 

begynder indrapporteringen. Hvis der er 

mere end 15% fravær kan en familie risi-

kere at blive trukket i børnechecken. 
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Der bliver også strammet op i forhold til 

lovligt fravær, anmodet af forældrene. 

 

OBS: 

 

Det mærkes, at der er en ansat mindre. 

Samtidig har der været en stor udskiftning 

af elever, og en stor del deraf er børn an-

bragt udenfor hjemmet. Det stiller store 

krav til medarbejderne. 

 

Almen: 

Vi er kommet godt i gang med det nye 

skoleår og har i denne uge 2., 3. og 6. klas-

se på lejr. 

 

Det kan mærkes, at vi pga. besparelser 

ikke har ansat en barselsvikar for Anna. 

Undervisningslektionerne er dækket, men 

der er i år ca. 30 timer mindre til støtte- og 

2-lærertimer om ugen. 

 

Afkortning af skoledagen i indskolingen 

fungerer fint med kort dag onsdag og fre-

dag. Særlig onsdag oplever SFO mulighed 

for gode fordybende aktiviteter. 

 

Mellemtrinnet er gået fra 33 til 31 ugentli-

ge lektioner. Det betyder, at der i stedet er 

givet 2 ugentlige 2-lærertimer til lærerne i  

mellemtrinsklasserne.  

 

Lokale unge har hen over sommeren holdt 

fester i skolegården. Det er som udgangs-

punkt i orden, men det er ikke i orden, at 

de nogle gange efterlader skrald, dåser og 

knuste flasker. Vægterne kommer jævnligt 

forbi og opfordrer dem til at rydde op efter 

sig.    

 

 

4.  Åbningstider i 

klubben – opfølg-

ning fra sidste mø-

de (se bilag) 

 

 

Der er en aftale med Ungdomsskolen om 

evaluering af de nuværende åbningstider 

umiddelbart efter efterårsferien. 

 

Muligheden for om der kan være åbent i 

ferieugerne 27 og 31 blev afvist, da der er 

et tilbud i hovedklubberne. 

 

Hvem er klubben for: Børnene fra Stige og 

børn, der går på en skole i Stige. Erling 

undersøger det nærmere. 
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Det kom som en overraskelse for Thomas 

og Claus, at der pludselig kun var 3 åb-

ningsdage. Det blev ændret til 4 efter hen-

vendelse fra bl.a. Erling Pedersen. 

 

Åbningstiderne er udvidet til 11 timer om 

ugen. 

 

Claus og Thomas har opfordret klubben til 

at være aktivt opsøgende i de relevante 

klasser på skolerne. 

 

Hvorfor står der i brochuren, at ferietilbud 

kun er for 5. klasser og opefter? Kan der 

gøres undtagelser for vores 4. klasser, der 

går i klub? Claus og Thomas følger op. 

 

På nuværende tidspunkt registreres kun 

køn og klassetrin for den daglige deltagel-

se. Det kunne være interessant med flere 

detaljer.  

 

 

5. Plan for ny udstyk-

ning i Stige (se bi-

lag) 

 

Kommentarer skal indsendes inden 1.9.19 

Bestyrelsen er positivt stemt overfor ud-

stykningen. 

 

Vi skal være opmærksom at Grønnekilen 

og Mosevænget, som er en del af udstyk-

ningen er Søhusdistrikt. Erling undersøger 

muligheden for at ændre på det, så det bli-

ver Stigedistrikt. 

 

 

 

 

Rasmus sender 

materiale til Erling. 

 

Erling undersøger 

det nærmere. 

 

6. .Forslag til beslut-

ning: ”Forventnin-

ger og samværsreg-

ler på Stige Skole” 

(se bilag) 

 

 

Yderligere punkter ønskes tilføjet under 

forventninger til forældrene: 

Sætte sig ind i gældende principper. 

Sætte sig ind i regler for fravær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  SFO's tilbud af 

morgenmad for de 

børn der bliver af-

leveret tidligt (op-

læg v/Rasmus) 

 

 

 

 

 

Det kunne også være havregrød, knæk-

brød, brød og ost, pulver-øllegrød. 

 

Der kunne være mere hygge med lys og 

stille musik om morgenen 

 

Cornflakes giver kun næring til en halv 

time. 

 

Erling og Maggie undersøger nærmere. 

 

8. Personale 

 

 

Vi har en deltidssygemeldt pædagog i SFO 

Der er ansat en vikar pr. 23.9.19 for Sidsel, 

der går på barsel den 25. september 19. 
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9. Eventuelt  

 

Claus har haft kontaktet Connie Juhl Jen-

sen for at genopfordre til at lave en cykel-

inderbane. Det er igen blevet afslået, så 

Claus kontakter lokalpolitikerne. 

 

Der er kommet nyt skilt ved indgangen til 

p-plads ved Sognehuset, fordi Sognehusets 

brugere har brug for et par pladser. 

 

 

 

10. Punkter til næste 

møde 

 

 

Konstituering 

Forventninger og samværsregler 

Morgenmad 

Nyt om lov om fravær. 

Årshjul med de manglende principper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


