
Referat - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 14. august 2017 

Kl. 17.30 -20.00 
 

Deltagere: Heidi Skovgaard, Lotte Andersen, Louise Thomsen, Henrik Andersen, Emil Krapper 

(skoleleder),  

 

Fraværende : Louise Jørgensen,  

 

Fraværende med afbud:  

Ordstyrer:  Lotte Andersen 

Referent:  Thomas Dvinge Baun 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet godkendt med følgende kommentarer. 

 

Til pkt. 4 skal der tilføjes at bestyrelsen har udtrykt ærgrelse over at der manglede fællesskab, da der 

ikke var plads til fællesspisning ved årets skolefest. 

 

Under punktet info fra ledelsen blev det meddelt at der er lavet et samarbejde med præsterne i skt. 

Pouls kirke i forbindelse med konfirmationen, men der efterspørges mere tydelig indholdsbeskrivelse 

samt en drøftelse af hvordan dette samarbejde skal forløbe. 

 

2. Punkter til eventuelt 

Ingen punkter. 

 

3. Meddelelser  

a) Formanden  

Oplæg til forældremøderne. 

Ledelse og bestyrelsesformand skal til møde med uddannelsesudvalget i 

Slagelse kommune den 23-24. august vedrørende budgetproces 2018. 

 

Vemmelev skoles skolebestyrelse har kontaktet Baggesenskoles 

skolebestyrelse vedrørende møde omkring budget i forhold til kommunale 

ejendomme. 

 

b) Elevrådet  

Intet. 

 

c) Medarbejderrepræsentant 

Lærere og pædagoger har været på det første kursus sammen med Lene 

Heckmanns Kompetancehuset. Der opleves god stemning blandt personalet. 

 

d) SFO  

Intet. 

 

e) Skoleledelsen 

Der er blevet taget godt imod, men der arbejdes hårdt med at få overblik på 

skolens drift og planlægning. 

 

Der har allerede været afholdt kursus for lærerne vedrørende 

klasserumsledelse og der har været rigtig gode tilbagemeldinger. Kurset er 

en del af et længere kursusforløb der kører over hele skoleåret. 

 



En super skolestart for både elever, forældre og personale. 

 

Der er høringsperiode på budget 2018, fra den 15. august til den 28. august. 

men pt. ligger der ikke noget budgetbilag på kommunens hjemmeside. 

Skolebestyrelsen har aftalt ekstraordinært budgetmøde den 23. august kl.  

19.00 på Emils kontor. 

 

 

 

4. Fordeling af forældremøder (Lotte og Louise A.T. laver udkast til hvilke temaer 

skolebestyrelsen vil orientere om på forældremøderne) 

 

0.årg Louise T 24. aug. 17.00 

1.årg Lotte 16. aug. 17.00 

2.årg. Heidi 22. aug. 17.00 

3.årg. Peter 21. aug. 17.00 

4.årg. Heidi 28. aug. 18.00 

5.årg. Louise T 7. sep. 17.00 

6.årg. Louise T 14. aug. 17.00 

7.årg. Henrik 15. aug. 17.00 

8.årg. Heidi 28. aug. Kl. 17.00 

9.årg. Lotte 17.aug. 17.00 

 

5. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt) 

Henrik Andersen 

 

6. Evt. 

 

 

Pkt. kommende møder:  

 

 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 

 Princip for skole/hjemsamarbejde  

 Brug af energidrik i skole og SFO tid 

 Udviklingspotentiale i SFO 

 Forældretilfredshedsundersøgelse 

 Skolens kost politik – gennemgang 

 Skolefoto 

 Juleklip 


