
Referat - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 20. august Kl. 17.30 -20.00 

 

 

 
Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise A, Louise D, Louise L, Birgitte, Thea, Henriette og 

Helle  

 

Fraværende :  

 

Fraværende med afbud: 

  

Ordstyrer: Lotte 

Referent:  Henriette 

 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Godkendelse af referat 

 Referatet er godkendt uden bemærkninger og underskrevet. 

 

2. Punkter til eventuelt 

Ingen punkter til eventuelt. 

 

3. Meddelelser  

a) Formanden  

Kort præsentation af alle medlemmer 

Gennemgang af tidligere procedurer på møderne. 

Referatet ligger på hjemmesiden ca. en uge efter hvert møde. Det bliver også 

sendt til de forældre, der er valgt som klasserødder. 

 

Der har været et møde omkring budgettet 2019/22 hvor skolen har deltaget. 

Der er en kort høringsfrist med deadline den 22.08.18. Der kommer 

yderligere en høringsrunde, når politikkerne har kigger nærmere på 

materialet. 

 

UNG-Slagelse vil gerne have en repræsentant fra vores skole til at være med 

i deres bestyrelse de næste 4 år. Henrik Andersen, tidligere medlem af 

bestyrelsen, vil meget gerne tage del i arbejdet og være en del af bestyrelsen. 

En enig bestyrelse besluttede, at Henrik tager posten. 

 

 

b) Elevrådet 

Vi mangler lige fra de sidste klasser. De bliver indkaldt og derefter 

konstitueret. 

 

 

c) Medarbejderrepræsentanter 

Det er ikke så meget nyt, da vi kun har været her en uge. Vi er meget glade 

for den nye ledelse og er kommet godt i gang. 

Vi har haft en rigtig god ”første skoledag”. Især Hjem-Is-bilen var en stor 

succes. 

 

Der har været børn i SFO´en hele sommeren, hvor der har været en del 

aktiviteter. De nye elever har været gode til at bruge SFO´en. Det er positivt, 

da eleverne så kender skolen allerede inden skolestart. 



Vi har været til DHL-stafet, hvilket var rigtig hyggeligt. 

 

 

 

 

 

d) Ledelsen 

 

Mange tak for blomster. 

 

Vi havde et turbulent sidste skoleår. Vi har haft en rigtig god skolestart, med 

god stemning og ro på. Vi blev budt velkommen at de nye børn, der var i 

SFO én.  

 

De første dag blev brugt til faglige møder og på at byde velkommen til 5 nye 

lærere. Vi mangler dog en mand til at dække nogle idrætstimer, hvorfor der 

er en vikar indtil videre. 

 

Vi har afholdt en hyggeaften for personalet og deltaget til DHL-stafet. 

 

Vi har to lærere på barsel. 

 

Første skoledag med flag er nu blevet til en tradition. Glade børn og 

forældre. 

 

Valgfag ligger som to uger i løbet af året. Alle elever har valgt, og 

godkendelse er sendt videre til kommunen. 

 

Uge 39 har vi Naturfagsuge hvor vi bl.a. er med i Micro-Bits – kan følges på 

DR. Vi skal overveje at få omtale på projektet. ”Den gode historie” 

 

Fraværsregistreringen er skudt i gang. Vi gør os en del erfaringer. 

Forældrene reagerer positivt på vores SMS´er.  

 

Den 1. september har vi en pædagogisk dag. Vi har bl.a. fokus på inklusion, 

naturfagsugen, trivsel og teambuilding.  

 

Vi er ved at være klart med opdelingen i ledelsen. I flytter kontorer, så vi er 

tættere på hinanden.  

 

Bestyrelsen er blevet informeret om, at vi lige nu har nogle sygemeldinger. 

Vi har forsøgt, at dække timerne med kvalificerede medarbejdere, som er 

uddannede. Enkelte timer skal dog varetages af vikarer. 

 

 

 

4. Konstituering (der skal også tages et billede af den nye bestyrelse) 

 

Den nye bestyrelse skal konstitueres. Der skal vælges en ny formand og næstformand. 

 

Nye formand: Lotte Grønhøj Andersen 

Næstformand: Christian Hjulgaard 

 

Der skal afholdes ti møder om året. Det bliver fortsat den første mandag i måneden.  

 

 



5. Deltagelse ved forældremøder 

 

Bestyrelsen vil meget gerne være mere i øjenhøjde og ønsker at deltage ved 

forældremøderne. 

Det kan være en fordel, at der bliver sat ansigter på medlemmerne.  

Det kan bare være en kort præsentation af de forældre, der har elever på årgangene. 

Alle klasser er fordelt, så de får besøg af bestyrelsens medlemmer. 

 

I november vil der være et møde for de nye forældrerødder, hvor bestyrelsen og ledelsen 

deltager. Her kan vi få input fra forældrene om, hvad der rører sig hos dem og i klasserne. 

Dato bliver meldt ud hurtigst muligt. 

 

Lørdag den 27. oktober vil der været et kursus for nye skolebestyrelsesmedlemmer. 

Der kommer tidspunkt, sted og tilmelding hurtigst muligt. 

 

6. Høringssvar til det tekniske budgetoplæg samt råderumskatalog (1. høringsrunde) 

 

Hovedtræk er trukket ud og gennemgået med bestyrelsen. Råderumsforslag kan være 

interessante for os. Budgettet er ikke besluttet af byrådet endnu. Alle forslagene ”rammer” på 

kerneopgaven hos eleverne. Skolen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som skal 

godkendes af MED-udvalget og bestyrelsen. Alle er velkommen til at komme med input 

senest tirsdag den 21.08.18 kl. 20.00 

Deadline for høringssvar er onsdag den 22.08.18 kl. 12.00 

 

 

7. Drøftelse af kostpolitik – Helle kommer med oplæg for processen  

Link til Slagelse kommunes kostpolitik for skole og daginstitution i Slagelse Kommune 

https://www.slagelse.dk/media/1426479/Kostpolitik.pdf 

 

Punktet er kommet med på mødet, da specielt udskolingslærerne har brug for retningslinjer 

for, hvad eleverne må have med i skolen. Det kan være forskelligt fra indskolingen til 

udskolingen. Må eleverne forlade skolen, for at købe mad?. Hvad med energidrikke?. 

Skal vi have en frugtbod eller en vandautomat?. 

Alle kan til næste møde overveje, hvordan vores politik skal/kan være. 

Måske sundhedsplejerskerne kan bruges til at oplyse elever og forældre.  

Lærerne kan evt. komme med eksempler på, hvad der fungerer og ikke fungerer. 

 

 

8. Eventuelt 

 

 

Pkt. kommende møder:  

 

 Kostpolitik 

 Anti mobbestrategi  

 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 

 Princip for skole/hjemsamarbejde  

 Udviklingspotentiale i SFO 

 Forældretilfredshedsundersøgelse 

https://www.slagelse.dk/media/1426479/Kostpolitik.pdf

