
Referat- Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag den 10. oktober kl. 19.00– 20.30 

 
 

Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise D, Louise L, Birgitte, Thea, Kajsa, 

Esben og Henriette 
 

Fraværende:  
 
Fraværende med afbud: Louise A, Helle, Sophie 

  
Ordstyrer: Louise L 

Referent:  Thea 

 

 
1. Godkendelse af referat 
 

2. Punkter til eventuelt 
 

3. Meddelelser  
a) Formanden  

Karina Klode har valgt at trække sit tilbud om at være fast i 

bestyrelsen retur, men er stadig suppleant. 
Lotte har haft kontakt til de øvrige skolebestyrelsesformænd i 

gammel Korsør kommune - de vender det med deres bestyrelser 
og vender retur. 
Der er lavet et forum for skolebestyrelsesformænd i Slagelse 

Kommune, de skal mødes 4 gange årligt. Lotte deltager på næste 
møde. 

 
b) Elevrådet 

8. og 9. klasserne har deltaget i SUK festival - det var ikke lige så 

godt som sidste år, og det var svært at finde rundt, for dem som 
ikke har været der før. Vi skal overveje om det er det værd. 

Eleverne mener, at vi skal give det en chance mere. 
De har snakket om de nye designs af toiletterne. 

Der bliver allerede tegnet på de nye toiletter - der snakkes om det 
i klasserne. 
Der har været udfordringer med at behandle rengøringspersonalet 

ordentligt. 
Der har været ”Bag for en sag” i dag - det var meget succesfuldt. 

Overskuddet går til børnetelefonen. 
8. klasserne har været til SKILLS - og en af klasserne her på 
skolen vandt, og håber at komme med til DM i SKILLS. 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

Der har været ”Bag for en sag” - der var et overskud på 
2006,50kr. 
Der er Skolernes Motionsdag i morgen, det er en dag vi ser frem 

til. Håber vejret holder. 
Efter efterårsferien starter AULA, og det er vi spændt på hvordan 

kommer til at forløbe.  
I tirsdags holdt SFO´en ”Tosset Tirsdag” med stor succes. Det vil 
komme til at være en gang om måneden fremover.  



 
 

 
d) Ledelsen 

Vi har haft naturfagsfestivalsuge med stor succes. 

7. årgang har deltaget i EDISON. 4 hold går videre til finalen i 
Fredericia. Baggesenskolen fik en flot 1. og 3. plads, så vi sender 

et hold videre til finalen. Tillykke med det. 
Der har også været rigtig mange gode undervisningsforløb med 
fokus på den naturvidenskabelige arbejdsmetode. 

 
Rengøringen er der pt. fokus på. Rengøringen er blevet mere 

synlig i skoletiden. Der bliver bl.a gjort rent på fællesarealer mens 
elever er her. Vi må hjælpe hinanden, så de har gode 
arbejdsvilkår. 

 
Affaldssortering bliver implementeret hurtigst muligt. 

 
4. Planlægning af oktobermøde med klasseforældrerødder (28. oktober) 

Vi talte om hvilke emner der kunne være interessante at snakke om.  

 Kommunikation 
 Den åbne skole 

 Forældrebank 
Mødet er fra 18.30-20.00, forældrerepræsentanter fra bestyrelsen deltager. 
Lotte og Gitte kommer og laver kaffe kl. 18.15 

 
5. Høringssvar budgetforslag 2020-2023 

Grundlaget er et teknisk budget, så der er ikke noget konkret at kommentere 
på, derfor laver vi ikke noget høringssvar før 2. runde. 

Vi holder ekstraordinært møde den 23. oktober kl. 17.30-19.00 hvor vi kommer 
med input til høringssvar i 2. runde. Dette er eneste punkt på dagsordenen. 
 

6. Høringssvar organisationsudvikling i Slagelse Kommune 
Bestyrelsen har læst MED-udvalgets høringssvar. Bestyrelsen skal ikke lave 

høringssvar i denne omgang. 
 
7. Salg af flødeboller 

Bestyrelsen har besluttet, at Baggesenskolen ikke deltager. Lotte skriver og 
sender et svar. 

 
8. Valg af ordstyrer til næste møde 

Jesper er ordstyrer næste gang. 

 
9. Eventuelt 

Gitte har glemt at bage til i dag. Hun bager til næste gang. 
 

  

Pkt. kommende møder:  
 Godkendelse af rettelser til principper 

 Anti mobbestrategi  

 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Udviklingspotentiale i SFO 

 Forældretilfredshedsundersøgelse 
 Hvordan går det med fagligt løft i naturfag 

 Trafiksikkerhed 
 Den åbne skole 


