
Dagsorden - Skolebestyrelsesmøde 

Onsdag d. 14. september 2016 

Kl. 17.30 – 20.00 

 
Deltagere: Thomas, Annette, Lisbeth SFO, Louise Abel, Louise Dvinge, Peter, Lotte, Mie elevrådet 

og Lilian 

 

Fraværende : 

 

Fraværende med afbud: Henrik, Heidi, Frederik elevrådet. 

 

Ordstyrer: Louise Jørgensen 

 

Referent: Lilian Jørgensen 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat.  

Referatet blev godkendt, uden anmærkninger 

 

2. Punkter til eventuelt 

 

3. Meddelelser  

a) Formanden: 

Thomas og Lotte har været til et møde med uddannelsesudvalget. Anden 

runde af i alt 3 møder – med hver sin overskrift/dagsorden. På dette møde 

blev gennemgået uddannelsesparathed”. Overskriften på næste møde er 

forældresamarbejdet.  

b) Elevrådet: 

 Elevrådsformand Mie orienteret om hvad elevrådet vil have fokus på 

det næste skoleår. Udvidelse af legebørsen så indskolingen og kan 

låne redskaber (feks. plasticbolde, hinkestene osv.) 

 Orange bolde må kun udleveres til udskolingen.  

 Ønsker om stjerne ordning i udskolingens 9. klasse (ligesom i KUK) 

 Bedre og renere toilet forhold – meget gerne engangsspritpapir til 

håndhygiejne 

 Flere borde/bænke sæt, udenfor boldeområderne 

 Flere grønne planter og grønne arealer hvis det er en mulighed.  

 Lockers for små – svært at have sine ting.  

 

  

c) Medarbejderrepræsentant. 

Birgitte havde et oplæg med fra lærerkredsen der beskrev lærerkredsens svar 

på høringen  

d) SFO: 

SFOén arbejder med et fokus område – mental uro og alm.uro 

e) Skoleledelsen: 

 Thomas supplerede Lotte med at orientere om mødet med 

uddannelsesudvalget. 

 Bestyrelsen blev orienteret om at der er skolernes Åben hus den 3. 

november i tidsrummet kl. 14.00 – 16.00. Arrangementet er et ønske 

fra Slagelses kommunes borgmester. Lotte deltager fra bestyrelsen.  

 18. november er der åbent hus for de nye kommende 0. klasse.  



 Mee-book åbner nu for forældrenes adgang.  

 Thomas foreslår at elevrådet kommer med konkrete ønsker om 

grønne arealer.   

 

4. 2. høring budget 2017-2020: 

Thomas orienterer om at han har haft punktet på dagsordenen i MED mødet d.d. 

Høringssvaret skal sendes den 20. sep. 2016 

Bestyrelsen var meget enige i, at der generelt var manglende uddybelse af punkterne og der 

manglede præcisering.  

 

Det blev aftalt at Thomas vil arbejde på et høringssvar og fremsende det til kvalificering i 

bestyrelsen. 

 

5. Uddannelsesparathed – orientering TD: 

Thomas fortalte om hvordan tallene så ud vedrørende uddannelsesparathed på 

Baggesenskolen. I november måned (2014/2015) i 8. klasse var der 44 % der ikke var 

erklærede uddannelsesparate – men ved udgangen af 9. klasse året efter var 78 % 

uddannelsesparate. De sidste 22 % var elever hvor der var en stor del af skulle på efterskole 

og resten på X-class.  

Gennemsnitlig er Baggesenskolen over landsgennemsnittet og Kommunegennemsnittet. 

 

6. Digital dannelse – LJ: 

Det skrevne materiale der er udarbejdet omkring digital dannelse blev godkendt og det 

ønskes implementeret som en del af trivselsarbejdet i klasserne.  

 

7. Oplæg vedr. rullende skemaer v/Henrik: 

Punktet udgik 

 

7.A   Indgik i stedet for punkt. 7: 

Thomas orienteret om et kommende visitationsgrundlag der er udarbejdet for den fremtidige 

visitation – visitationsforslaget blev godkendt 

 

8. Uro og arbejdsro – arbejdspunkt: 

Efter en drøftelse i bestyrelsen var der enighed om at bestyrelsen vil arbejde med et fokus på 

forældre delen. 

 

9. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt). 

Mødeleder ved bestyrelsesmødet i oktober er Lisbeth 

 

10. Evt.: 

 Thomas orientere om at Heidi ønsker at udtræde fra sin post som næstformand. 

Bestyrelsen besluttede at de på næste møde vil drøfte hvem der kunne overtage 

posten.  

 

 

Pkt. kommende møder:  

 Brug af energidrik i skole og SFO tid 

 Udviklingspotentiale i SFO 

 Forældretilfredshedsundersøgelse 

 Skolens kost politik – gennemgang 


