Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 18. februar kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise A, Louise D, Louise L, Birgitte, Thea, Kajsa,
Marcus, Henriette og Helle
Fraværende : Louise D, Birgitte
Fraværende med afbud: Louise A
Ordstyrer: Lotte
Referent: Henriette
_________________________________________________________________________
1.

Godkendelse af referat
Godkendt uden kommentarer

2.

Punkter til eventuelt

3.

Meddelelser

a) Formanden
Lotte har modtaget en mail fra skolebestyrelsesformanden på
Eggerslevmagle Skole. Hun vil gerne opfordre til, at der skabes et
bestyrelsesnetværk, der samlet kan ”påvirke” politikere mm i Slagelse
Kommune.
Lotte forsøger at få alle med på maillisten, så alle kan modtage nyhedsbreve
mm fra Skole og Samfund.
b) Elevrådet
Vi har haft besøg af ”Danske Skoleelever”. De kommer på besøg på alle
skoler i Danmark. Der er hængt plakater op på skolen.
Vi har været til et møde i ”SKE” (Slagelse Kommunes Elevråd) hvor Helle
Blak også deltog. Det var i forbindelse med skolevalget.
Der skulle vælges nye medlemmer til SKE og Kajsa er blevet valgt som
suppleant til næstformandsposten. Tillykke med det.
9. klasserne ønsker at deltage til SUK-festivalen.
25. maj vil der være en fest i ”Anlægget” i Slagelse. SKE opfordret til, at
tænke på miljøet og bruge pap i stedet for plast.
c) Medarbejderrepræsentanter
Vi holder fastelavn i hallen den 1. marts for indskolingen.
Vi er gået i gang med planlægningen af skolefesten.
Bestyrelsen ønsker fortsat, at have en bod til skolefesten. Den bliver placeret
samme sted som sidste år.

Der er skolefodbold i Storebæltshallen den 23.+24. februar. Baggesenskolen
er godt repræsenteret.
SFO´en skal igen med på Vilde Vulkaner i Vordingborg.
d) Ledelsen
Der har været en artikel om undervisningseffekt i Sjællandske. Vi er nævnt
positivt i artiklen, hvilket vi er glade for.
Vi har en pædagog, der har opsagt sin stilling i skoledelen.
Vi søger en pædagog til SFO´en.
Vi har en lærer, der er gravid. Hun er desværre blevet sygemeldt indtil
fødslen.
Der er kommet en ny prøvevejledning til afgangsprøverne, som vi arbejder
med, så eleverne bliver klædt på til eksamen.
Vi har haft en drøftelse af ”ret til frihed/tjenestefri”. Vi følger Slagelse
Kommunes retningslinjer. De er blevet gennemgået på et MEDudvalgsmøde og bliver præsenteret for personalet på kommende
personalemøde den 26. februar 2019.
Vi er blevet informeret om, at vi uden varsel får besøg af arbejdstilsynet.
4.

Skoleårets ferieplan 19/20
Skolebestyrelsen er med til at beslutte, hvordan ferieplanen skal se ud.
Vi forslår, at eleverne har første skoledag den 9. august i stedet for den 8. august, men til
gengæld er i skole den 20. december 2019.
Det er hermed vedtaget af bestyrelsen.

5.

Regnskab
Som det ser ud lige nu, kommer vi ud med et lille overskud. Vi har ikke det endelige beløb
endnu – omkring kr. 250.000

6.

Budget
Budgettet blev gennemgået.

7.

Gennemgang og godkendelse af princip for ny klassedannelse – vedhæftes
Princip er gennemgået på sidste møde og kommentarer er skrevet ind.
Bestyrelsen har ingen kommentarer og godkender princippet.

8.

Gennemgang af regulering af folkeskoleloven – vedhæftes
Udkast er gennemgået på mødet. Udkastet har bestyrelsens fulde opbakning.

9.

Drøftelse af arbejdsgang for arbejdet med skolens principper
Hvordan kommer vi videre i de grupper, som blev dannet i begyndelsen af skoleåret.
Processen er for langsom, så vi vælger et princip ud, som bliver diskuteret i fællesskab.
Vi begynder med ”Skole/hjem-samarbejdet” på næste møde. Alle forbereder sig og ledelsen
kommer med et udkast.

10. Valg af ordstyrer til næste møde
Jesper
11. Lukket punkt
12. Eventuelt
Ingen punkter
Pkt. kommende møder:
 Anti mobbestrategi
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre
 Princip for skole/hjemsamarbejde
 Udviklingspotentiale i SFO
 Forældretilfredshedsundersøgelse
 Hvordan går det med fagligt løft i naturfag
 Kostpolitik

