
Referat - Skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 3. februar kl. 17.00 – 20.00 

 
 

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

Kajsa, Sophie, Henriette og Helle  
 

Fraværende: Louise D 
 
Fraværende med afbud: Thea, Louise A 

  
Ordstyrer: Jesper 

 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat 

 
Godkendt uden kommentarer 

 
2. Punkter til eventuelt 
 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden  
 

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 9. marts kl. 17.00-

20.00 
På grund af påsken bliver efterfølgende møde den 4. maj  

kl. 17.00-20.00 
Det sidste møde i dette skoleår bliver den 8. juni kl. 17.00-
20.00 

 
Lotte har været til møde med en del af de andre 

skolebestyrelsesformænd i Slagelse Kommune. Møderne har til 
formål, at skabe et samarbejde mellem skolerne.  

På sidste møde deltog Børn og Unge Forvaltningen og 
kommunaldirektøren. 
 

Et fokusområde var høringssvar, hvor der ønskes længere frist for 
svar. 

 
Børnepolitikken blev også drøftet. 
 

Næste fællesmøde bliver afholdt på Baggesenskolen den 12. 
marts 2020, hvor der bliver udarbejdet et skriv for hvad der skal 

arbejdes med i gruppen. 
 
Vi har et hængeparti fra vores sidste forældrerådsmøde. Helle og 

Birgitte spørger i personalegruppen, om der er nogle der vil være 
med i arbejdet om ”Den Åbne Skole”. 

 
 
 



 
 

 
b) Elevrådet 

 

Vi har talt om brugen af vores PLC. Der bliver ødelagt ting og ikke 
ryddet ordentligt op. Vi har nu valgt nogle elever, der går vagt, så 

vi måske kan komme det til livs. En del fra 5. årgang har meldt 
sig frivilligt. 
 

Der har været et fælles kommunalt elevrådsmøde. Vi arbejder 
bl.a. på et fælles socialt arrangement i kommunen. 

 
Vi arbejder også med et klimaprojekt – ”Plant et træ” 
Vi har også arbejdet lidt med ”Røgfri Skole”. 

 
I denne uge skal Kajsa og Helle ud i klasserne og tale om 

affaldssortering, som ikke fungerer lige godt i alle klasser. 
 

c) Medarbejderrepræsentanter 

 
Vi havde et personalemøde inden jul. Vi talte om forskellige 

prøvehandlinger. 
Vi har bl.a. indført fælles forberedelse om torsdagen. 
Vi vil arbejde med venskabsklasser 

4 sammenhængende dansktimer på mellemtrinnet– fokus på 
fordybelsen 

Fokus på bevægelse – fagene har ansvaret på skift 
Parallellagte dansktimer i indskolingen – 1.-3. årgang bliver 

blandet 
Vi har haft HOPLA i SFO´en 
Udskolingen starter valgfagsuge i uge 6 

 
d) Ledelsen 

 
Benny stopper på skolen på fredag. 
 

Michael og Maria er kommet godt i gang på skolen. 
 

Vi arbejder med visitationer i øjeblikket. Der er deadline i uge 8. 
 
Vi undersøger hvordan vi kan profitere af organisationsstrukturen 

sammen med Vemmelev Skole og Eggeslevmagle Skole. 
 

Vi har lige haft terminsprøver, så alle elever har prøvet det inden 
sommer. 
 

Vi har lavet fysisk APV – fokuspunkter er bl.a. temperatur og 
klima i lokalerne. 

 
UPV-samtalerne er i fuld gang. Alle de elever der ikke er erklæret 
uddannelsesparate, bliver indkaldt til samtale.  

 
Vi har ikke de endelige tal fra budgettet endnu. Vi forventer et lille 

positivt resultat. 
Vi har fokus på kommende budget. Der mangler fortsat nogle tal 
og prioriteringer. 

 



 
 

 
4. Orientering om trivselsmåling 

 

Vi er i fuld gang med trivselsmålingerne. Der er sendt information ud til alle 
forældre. Den løber fra 20. januar til 30. marts. 

 
Vi vil arbejde med resultaterne og følge op på svarene. Vi vil kigge på 
resultaterne fra sidste år og sammenligne dem med de fokuspunkter, som vi har 

valgt ud. 
 

Bettina har allerede været i nogle klasser og arbejdet med fokuspunkterne. 
 

 

5. Kvalitetsrapport – høringssvar – vedhæftet 
 

Bestyrelsen skal udarbejde et høringssvar, hvor der er deadline den 14. februar 
2020 
 

Den nye Børne Ungepolitik er kun lige vedtaget og findes ikke på skrift endnu, 
derfor kan det være svært at forholde sig til. Hvad er målet? 

 
Der skal være et øget fokus på det globale udsyn og den åbne skole. Der skal 
ikke være en ekstra udgift for de skoler, der ikke ligger i Slagelse. 

 
Vi er udfordret på den nuværende skolestruktur, hvordan kan vi løfte opgaven 

bedre. Hvordan kan det blive mere ens, at være elev på en skole i Slagelse 
Kommune (ressourcetildelingen) 

 
Der skal være øget fokus på elever med dansk som andetsprog – ressourcen 
skal hænge sammen med antallet af elever på skolen. Denne ressource er ikke 

blevet reguleret i mange år. 
 

Lotte laver et høringssvar og sender rundt, så der kan kommenteres på det. 
 
 

6. Ferieplan 
 

Vi følger den kommunale elevferieplan. Så den er godkendt uden ændringer. 
 
 

7. Drøftelse og arbejde med princippet ”Trivsel- og mobbepolitik på 
Baggesenskolen” vedhæftet (s. 12) evt. godkendelse 

 
Princippet er godkendt den 3/2-20. 
 

8. Drøftelse og arbejde med princippet ”Princip for voldsomme fysiske 
konflikter mellem elever” vedhæftet (s. 16) evt. godkendelse 

 
Princippet er godkendt med enkelte rettelser den 3/2-20. 
 

9. Valg af ordstyrer til næste møde 
 

Gitte og HUSK KAGEN 
 
10. Eventuelt 

 



 
 

  
Pkt. kommende møder:  

 
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 

 Udviklingspotentiale i SFO 
 Forældretilfredshedsundersøgelse 

 Hvordan går det med fagligt løft i naturfag 
 Trafiksikkerhed 

 Den åbne skole 


