
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 4. september 2017 

Kl. 17.30 -20.00 
Deltagere:  Lotte Andersen, Louise Thomsen, Henrik Andersen, Emil Krapper (skoleleder),  

 
Fraværende : Louise Jørgensen, Peter Taulo 
 
Fraværende med afbud: Anette Jessen, Heidi Skovgaard, Birgitte Olsen (Med.arb. rep), (elevråd). 
Ordstyrer:  Henrik Andersen 
Referent:  Thomas Dvinge Baun 
 

 
1. Godkendelse af referat 

Referatet godkendt. 
 
2. Punkter til eventuelt  

Dato for indkaldelse af forældrerødder. 
 

3. Meddelelser  
a) Formanden  

Bestyrelsen har været med på årets forældremøder og har oplevet en god 
stemning og har forældrene har budt ind med gode forslag samt spørgsmål. 
Der bliver lavet et lille skriv til 4. årgangs forældre, da der ikke var en 
bestyrelsesrepræsentant på deres møde. 
 
Vi skal have skrevet til de nye forældrerødder så de kan få tilsendt referater 
mm. 
 

b) Elevrådet  
Der har ikke været konstituering af elevrådet endnu. 
 

c) Medarbejderrepræsentant 
Intet. 
 

d) SFO  
Intet. 
 

e) Skoleledelsen 
Pt. er der fokus på daglig drift. 
Christine har været forbi skolen i dag og hun begynder så småt at komme 
mere og mere på skolen frem mod 1. oktober, hvor hun efter planen er fult 
tilbage. 
 

 
4. Samarbejde med præster. 

Før sommerferien blev det aftalt med skolelederen at præsterne i Korsør kirke deltager i 
historie og kristendoms undervisningen.for alle elever på 7. årgang. Indholdet på de to dage, 
der er afsat er centreret omkring at det er Luther år i år. 
Forløbene er rettet mod alle elever på 7.årgang og har alene et historisk perspektiv. 
Bestyrelsen syntes godt om ideen med at invitere fx præster ind i undervisningen, da den 
åbne skole er en ramme omkring den nye skolereform. 
Bestyrelsen lægger vægt på at der ikke bliver forkyndt, når vi inviterer religiøse mennesker 
ind i undervisningen. 
 
 



5. Valgfag 
Fra bestyrelsen side blev der spurgt undrende ind til den prioritering, der er for 9. årgangs 
valgfag fx om de timer der ikke bliver læst, bliver læst senere. 
Alle valgfag er indhold- og formålsbeskrevet samt godkendt i Center for skole. 
Bekymringen fra bestyrelsens side er at eleverne i 9. årgang ikke får læst det fulde timetal på 
bekostning af valgfagsuger –er det overhovedet lovligt? 
Bestyrelsen blev lovet en snarlig tilbagemelding. 
 

6. Juleklip 
Ved årets juleklip skal det være fuldstændigt klart, hvad formålet er når vi inviterer forældre 
ind. 
Sidste år var der forældre, der ikke måtte deltage i en klasse og der var mange klasser, som 
havde svært ved at fylde tiden ud. 
Bestyrelsen opfordrer til at invitere forældre ind og planlægge indhold, sådan at alle føler sig 
velkommen samt at der er nok at lave for dem som deltager. 
Bestyrelsen foreslår at invitere forældrene ind fra kl. 10-12.00 sådan at klasserne har tid til at 
klargøre fra kl. 8.00-10.00 samt oprydning fra kl. 12.00-14.00 
 

7. Skolefoto 
Sidste år var der henvendelser vedrørende pris og kvalitet af årets skolefoto. 
Skolefoto er alene et forhold mellem den enkelte og fotofirmaet og derfor går skolen ikke 
nærmere ind i dette forhold. 
 

8. Toiletter 
Emil har haft møde med den ansvarlige for rengøringen og her har de aftalt at der 
fremadrettet kommer et skærpet fokus på rengøringen af vores toiletter, specielt i 
indskolingen. 
Skolen har desuden forpligtet sig til at skabe et fokus på betydningen af rengøring ved at 
involvere vores elever og lærere i at gøre dem opmærksomme på værdien af et godt 
samarbejde omkring god rengøring. 
Der bliver dagligt rengjort toiletter kl. 7.00 og kl. 12.00. 
 

9. Høringssvar styrelsesvedtægt 
Side 5. pkt. 2.3 betyder det at der ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved arbejde i 
skolebestyrelser? 
Side 5. pkt. 2.5: Hvem sikre at disse samles og organiseres? 
Side 12. pkt. 5.3: Har en skoleleder ikke få lov til at optage elever fra andre skoledistrikter, 
hvis der er 25 elever i klassen? 
Side 18 pkt. 8.1: Hvem finansierer skolekontaktpersonerne? 
Side 23. pkt. 10.4: kunne der skabes sammenhæng mellem region og kommunes placering af 
ferier fx vinterferie? 
Side 21. pkt. 9.2: Det socioøkonomiske aspekt er ikke retvisende for skolens elever/familier? 

 
10. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt). 

Louise Abel Thomsen 
 
11. Evt. 

Onsdag den 1. november kl. 18.30-20.00 indkaldes forældrerødderne til møde i multihuset. 
 

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 


