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Skolebestyrelsen                                                                     Stige Skole 

 

 

 

 

Referat for skolebestyrelsesmøde den 4. december 2019 

 18.00 – 21.00 
 

Afbud: Bolette 

 

Dagsorden Referat Kommentar 

1.Godkendelse af referat 

 

godkendt  

2.Meddelelser  

 

EP. Der bliver arbejdet på specialmodellen. 

(model det er med til at beregne økonomi i 

forbindelse med visitering) Der arbejdes på 

at få en grænse for, hvor meget en skole 

kan komme til at betale for visiteringer. 

Teknisk service er på vej over i by og kul-

tur. Vi kommer til at få et strammere bud-

get, da økonomien flytter med. 

Elevsag fra sidst informeres der om.  

 

Skolen: 

Rigtig god klippe-klistre-dag, desværre 

ingen ældre, som kunne deltage. 

Den. 13. december, Lucia dag her bruger vi 

generationspagten og inviterer ind til mor-

genmad og Lucia. 

Lige nu arbejder vi frem mod skolens 60 

års. fødselsdag – den fejres med eleverne. 

Vi får boller og kakao. Der arrangeres spis-

ning for medarbejderne om aftenen.  

 

OBS- Ny medarbejder Johnnie lige startet. 

Glad for de ekstra timer vi har fået ind, 

bruger ud til rammen. 

Vi rykker en del elever i kommende perio-

de 38 % i OBS skal have andre tilbud. 

Arbejder med trivsel mere om det senere. 

 

 

 

3.Mail til forældre på skolen: 

Hvordan afleverer vi vores 

børn? Sparring med skolebe-

styrelsen 

 

 

Mads og monopolet omkring en case. 

 

Forståelse for dilemmaet 

Retningslinjer skal strammes op 

Velkomstbrev 2020 ti alle forældre fra le-

delsen. 

Opdatering Aula-> fravær ifølge ny lov 

Ved morgensang 
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Forældrene skal stå bagved og eleverne 

sætte sig ned. 

Opfulgt af møde. 

Vigtigt at informere gennem Aula 

Gerne gennem postkasse og brevet skal 

være fra ledelsen. 

Inddragelse af bestyrelsen. 

Kridtet skoledagen op. Morgenløb og mor-

gensang er en del af skoledagen. 

Måske kun forældredeltagelse en gang om 

måneden. 

Gøre opmærksom på det gode skolehjem 

samarbejde 

Ressourcerne går fra børnene 

Tydelige rammer så forældre og børn bedre 

kan navigere 

Aula er et fint sted at kommunikere. 

Undervisningstid er forbeholdt børnene 

Bestyrelsen skal være med som afsender. 

En vinkel om læring som vigtigt element 

der er tilstede i morgensamlingen. 

 

Vigtigt at få ind i skrivelsen, at der er ele-

menter som bevægelse, dannelse mm som 

der skal være fokus på. 

 

EVT forældredage med klare forventninger 

til deltagelse.  

 

 

 

 

 

 

4.Orientering om elevfravær 

– kommunikation til foræl-

dre 

 

Der er sendt en skrivelse ud om fravær. Der 

kommer igen en med ud i vores julehilsen. 

Der kommer nogle lokale retningslinjer for 

skolen, som tages op på kommende besty-

relsesmøde 

Næste møde 

5.Status – ændring af skole-

distriktet 

 

Der arbejdes fortsat på at ændre skoledi-

striktet 

Næste gang 

6. Interne retningslinjer vedr. 

håndtering af elevers udad-

reagerende adfærd (se bilag) 

 

Kort orientering om retningslinjerne.  

7.Principper om lektier (se 

bilag) 

Kort drøftelse  

Fornuftige og gode principper som besty-

relsen nikker til. 

Princippet kunne med fordel komme med 

på forældremøde. 

 

 

Næste møde 
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8.Trivselsundersøgelsen – 

medarbejdere - orientering 

v/Maybritt og Malene 

 

Trivselsundersøgelsen er ok- Der hvor vi er 

udfordret er i OBS. Vi går her lidt dybere 

ind og har sat en proces i gang omkring 

den. På vores kommende Akademidag har 

vi den på sammen med konflikthåndtering. 

 

9.Status vedr. spørgsmål til 

”overgang mellem indsko-

ling og mellemtrin” v/Erling 

 

 Punktet 

kommer på i 

februar 

10.Orientering om indskriv-

ningen – nye elever til 0. 

klasse 2020 

 

Desværre er der kun indskrevet 15 elever, 

der er muligvis en på vej. 

12 går til friskolen 

Drøftelse om, hvordan vi kan få de nye 

forældre til at vælge Stige Skole.  

Små film om, hvordan skiftet er. På be-

søgsdagen kan vi invitere elever fra Søhus 

ind og fortælle om skiftet. Børn og foræl-

dres stemmer ind på hjemmesiden 

 

11. Orientering vedr. skolens 

PLOV-beredskab 

 

Erling orienterer   

12. Næste møde Uge 6  

13. Personale Maggie er fortsat sygemeldt. 

 

 

 

14. Evt. Toiletmakker 

Det opleves diskriminerende på de unge 

mennesker.  

Det evalueres på mandagens lærermøde. 
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