Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 9. marts kl. 17.00 – 20.00

Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise D, Louise A, Louise L, Birgitte, Thea,
Kajsa, Sophie, Henriette og Helle
Fraværende:
Fraværende med afbud: Thea, Birgitte, Christian, Louise A
Ordstyrer: Gitte
Referent: Henriette

1. Godkendelse af referat
Godkendt og underskrevet uden kommentarer.
2. Punkter til eventuelt
3. Meddelelser

a) Formanden
Der er møde på Baggesenskolen på torsdag den 11/3-20. Det er
et netværksmøde, hvor alle skolebestyrelser i Slagelse Kommune
deltager. Det er med et forældreperspektiv, hvor der kan
udveksles erfaringer og samarbejdes på tværs.
b) Elevrådet
Vi har ikke holdt møde siden sidst. Vi skal til fælles elevrådsmøde
i morgen.
Ungdomsklubberne vil meget gerne samarbejde med skolerne. Så
det ikke kun bliver ungdomsskolen, der samarbejder med
skolerne.
Vi har været til et kick-start-møde om den nye Børne- og Unge
Politik i Slagelse Kommune.
c) Medarbejderrepræsentanter
d) Ledelsen
Vi laver en trivselsdag for hele skolen den 25. maj 2020. Alle skal
med undtagen 9. årgang, da de er gået på læseferie.
Vi har sat gang i venskabsklasser igen. Det er blevet taget godt
imod i alle klasser. Det er fra 0. – 7. klasse.
Vedr. Corona, så har vi videregivet de informationer, som skal
sendes ud.
Rengøringen har øget fokus på bl.a. håndtag og gelændere i den
kommende tid.

Vi har været til visitationsmøde torsdag den 5. marts. Vi afventer
svar på de elever vi har indstillet.
Vi har en 7. årgang, der har kvalificeret sig til ”Madkamp” i deres
valgfag.
Vi havde KKI arrangement i svømmehallen i sidste uge.
Baggesenskolen tog hjem med både en 1. og 2. + 3. plads.
Ungdomsskolen har et nationalt fokus på ordblinde børn. De har
fået midler til et projekt, som vi har meldt ind på. Vi har fået en
plads i projektet, der igangsættes i næste skoleår. Vi glæder os
til, at være med give de ordblinde elever ekstra fokus.

4. Skolefest den 14. maj 2020
Vi gentager succesen fra sidste år. Vi har valgt, at holde en fælles fest for hele
skolen. Der bliver ikke en selvstændig fest for udskolingseleverne.
Skolebestyrelsen ønsker fortsat at have en bod med kaffe ved hallen.
5. Sidste skoledag for 9. årgang
Der bliver en fælles sidste skoledag for alle skoler i Slagelse Kommune.
Sidste skoledag for 9. årgang er den 20. maj 2020.
Translokationen bliver den 24. juni 2020.
6. Nationale test
Der er kommet en udmelding om, at de Nationale test kommer igen fra næste
skoleår.
Vi har besluttet, fortsat at bruge de Nationale test. Vi har brug for resultaterne
for at kunne se en faglig progression i flere fag. Vi sender ikke resultatet hjem til
forældrene, men bruger resultaterne som et arbejdsredskab til at planlægge og
optimere undervisningen.
7. Timefordelingsplan mm næste år
Er gennemgået og godkendt på mødet.
8. Valgfag i udskolingen
Vi kan tilbyde alle 4 valgfag, så det bliver spændende hvordan fordelingen bliver.
Vi skal tilbyde valgfag på 9. årgang.
Vi vil udbyde et valgfag samt samarbejde med ungdomsskolen om andre
valgfag.
9. Hvordan går det med fagligt løft i naturfag
Vi har afsat tid til, at vores naturfagslærere kan samarbejde om udviklingen af
faget og det faglige løft generelt. De har fokus på natur og teknologi og
fysik/kemi, så der kommer en rød tråd og progression igennem hele
skolegangen fra 0.-9. klasse.
10. ”Udviklingspotentiale i SFO”
Det er et punkt, som har stået på dagsordenen i lang tid.
Vi tænker punktet skal parkeres og kan tages op igen på et senere tidspunkt,
hvis der bliver behov for det.
Godt der er nogle traditioner i SFO´en.

Det vil være godt for forældrene, hvis der blev udarbejdet et årshjul med datoer,
som kan offentliggøres for forældrene i begyndelsen af året eller når datoerne
bliver fastlagt. Det gør det lettere for forældrene at bakke op arrangementerne.
11. Valg af ordstyrer til næste møde, som er den 4. maj kl. 17.00-20.00
Louise L
12. Eventuelt
Sofie og Kajsa har kage med

Pkt.
•
•
•
•
•

kommende møder:
Anti mobbestrategi
Principper for kommunikation mellem skole og forældre
Forældretilfredshedsundersøgelse
Trafiksikkerhed
Den åbne skole

