
  

Referat - Skolebestyrelsesmøde 
 

Mandag den 2. september kl. 17.30 – 20.00 

 
 

Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise D, Louise L, Karina, Birgitte, Thea, 
Kajsa, Sophie, Henriette og Helle  

 
Fraværende:  

 
Fraværende med afbud: Louise A, Karina, Louise D 
  

Ordstyrer: Christian 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt uden kommentarer. 
 

2. Punkter til eventuelt 
 

3. Meddelelser  
a) Formanden 

 

Vi har været med til forældremøder. Det var godt og positivt, at 
være med.  

 
Lotte har talt med Karina Klode, som træder ind i bestyrelsen 
indtil jul i stedet for Louise Abel. 

 
b) Elevrådet 

 
Vi har fået vores Arla automat, som har været en succes. 
 

Helle har præsenteret design til toiletterne. Elevrådet og klasser 
er blevet taget med på råd. 

 
I øjeblikket er der mange elever på skaterramperne. Elevrådet og 
Lasse arbejder videre med en løsning, så det bliver godt for alle, 

at være på ramperne. 
 

Der er kommet en del klager på stolene, som er i fysiklokalet, da 
de er dårlige at sidde på. 

 
Der er et ønske om flere skraldespande, da der er kommer mere 
skrald i skolegården efter Arla automaten er kommet op. 

 
Elevrådsrepræsentanterne er inviteret til en workshop om den 

kommende Børne og Ungepolitik, hvor Kajsa og Esben deltager. 
 

c) Medarbejderrepræsentanter 

 
Forældremøderne er vel overstået. Den var en lang og hård uge, 

men generelt god. 



 
Vi har introduceret Let Leg i klasserne og i frikvarterne, hvor 

pædagogerne står for aktiviteten i 12-pausen. 
 

d) Ledelsen 

 
Forældremøderne er vel overstået. Der var generelt et godt 

fremmøde. 
 
Vi har fået enkelte kommentarer til princippet for skole-hjem-

samtalerne. 
 

Arla automaten er kommet godt i gang. Vi har dog oplevet lidt 
tyveri, som Betina har fået styr på. 
 

Vi er lidt spændte på økonomien pr. 5/9. 
 

Vi har fået et påbud på efterklangen i SFO´en, hvilket skal 
undersøges grundigere. 
 

Helle er interesseret i, om bestyrelsen har fået invitation til 
dialogmøder om organisationsudvikling. Helle sender info ud til 

medlemmerne hurtigst muligt. 
 
Toiletterne bliver sat i stand og skal derefter dekoreres med 

forskellige design. 
 

Affaldssortering bliver skudt i gang på skolen inden længe. 
   

 
4. Godkendelse af timefordeling skoleåret 19/20 - §16d stk.1 

Det er godkendt på mødet den 6. maj, men ved en fejl har vi skrevet §16b i 

stedet for §16d stk. 1 
§ 16d, stk. 1 – nedsættelse af op til 2 understøttende undervisningstimer om ugen i 4.-9. 

kl. med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter. 

Kan indføres generelt.  

Dokumentationen kan blot være skolebestyrelsens beslutning i et referat. 

 

Nu er det godkendt med den rigtige paragraf. 

 
 

5. Forældretilfredshedsundersøgelse – vedhæftet 

 
Undersøgelsen har været brugt i Slagelse Kommune i flere år. Det er dog 

vanskeligt, at finde ud af, hvordan og hvad resultaterne bliver brugt til. 
 
Der er nogle svar, som skiller sig ud bl.a.: 

 
 ”den åbne skole”. Her bliver vi lidt udfordret, da mange af 

aktiviteterne/tilbuddene er i Slagelse og vi selv skal betale for transporten. 
 

 Fysiske rammer 

 Tydelige mål for undervisningen 
 Trafiksikkerheden 

 
Kajsa tager ”den åbne skole” og trafiksikkerheden med på workshoppen om den 
kommende Børne og Ungepolitik. 

 



Bestyrelsen er generelt godt tilfreds med resultatet af undersøgelsen. 
 

 
6. Drøftelsespunkt: Emneaftenen med andre bestyrelser. 

 

Der findes mange forskellige tilbud til medlemmer i skolebestyrelserne. Det kan 
være rigtig dyrt. Derfor vil Lotte foreslå, at der kan komme en fra Skole og 

Forældre ud og holde et oplæg. Måske sammen med de andre skole i gamle 
Korsør, så der kan udvikles og sparres på tværs af skolerne i distriktet. 
Emnet kunne være digital dannelse. 

 
Medlemmerne synes det er en god ide, så Lotte arbejder videre med ideen. 

 
 

7. Drøftelse og arbejde med princippet: 

” Retningslinie vedr. tilsyn ved elevtransport i skoletiden” – vedhæftet 
 

Vi arbejder videre med de ændringer, der er drøftet og har det med på næste 
møde. 
 

8. Drøftelse og arbejde med princippet: 
”Retningslinjer for brug af mobiltelefon” – vedhæftet 

 
Vi retter enkelte formuleringer og tilføjer en ekstra linje, så det er klar til næste 
møde. 

 
 

9. Drøftelse og arbejde med princippet: 
 ” Princip for når elever forlader skolen i utide” – vedhæftet 

 
Vi retter til og har den klar til næste møde. 
 

10. Valg af ordstyrer til næste møde 
 

Louise L 
 
 

11. Eventuelt 
Det er vigtigt, at alle klasselærere vender tilbage til Malene med de nye 

klasserødder hurtigst muligt. Det bliver derefter også rettet på intra. 
 

  

Pkt. kommende møder:  
 Anti mobbestrategi  

 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 

 Udviklingspotentiale i SFO 
 Hvordan går det med fagligt løft i naturfag 

 Kostpolitik 
 Klassekasser  


