
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 16. september kl. 17.30 – 20  

 
Deltagere: Lotte, Christian, Jesper, Louise D, Louise A, Birgitte, Lasse, Adam, Julius, 

Henriette og Helle  
 

Fraværende: Christian, Jesper, Louise D, Louise A, Lasse, Adam og Julius 
 
Fraværende med afbud: Christian, Louise A, Jesper 
  

Ordstyrer: Louise D 
 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat  

Godkendt uden kommentarer 
 

2. Punkter til eventuelt 
 

3. Meddelelser  
a) Formanden  

Lotte har undersøgt om vores reklamefilm kan komme op på 
infoskærme i bl.a. svømmehallen og biografen.  

Vi må finde ud af, hvem der kan kontaktes Slagelse Kommune 
med mulighederne for det. 
 
Lotte har været til møde med de andre skolebestyrelser sammen 

med Center for Skole. 

 
Der er kommet en del nye bestyrelsesformænd. Mødet bliver den 

4/10 derfor bliver vores næste bestyrelsesmøde den 11/10 kl. 
17.30. 
 
Vi har deltaget på alle forældremøder. Der var en god stemning 

alle dagene. 
 

b) Elevrådet  
Ingen repræsentanter til stede i dag. 

Der er holdt et elevrådsmøde med de nye klasserepræsentanter. 
 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

Ikke noget nyt 
 

d) Ledelsen 
Vi har ansat en ny pædagog til SFO´en. 
Den 17/9 vil der være vaccinationer tilgængelige på 
Baggesenskolen. 

Hele skolen skal på tur til Egeskov den 23/9 
Der bliver afholdt elevsamtaler med eleverne på 9. årgang. 

Vores familieklasse starter op tirsdag den 28/9. Det glæder vi os 
meget til. 

 
 

 
 



 

4. Dato for skolefest 
Vi har et forslag til, at skolefesten kan afholdes den 24. maj 2022. 

Datoen er godkendt d.d. 
 

5. Budgetopfølgning 
Vi har i sidste uge fået en besked om, at vi skal spare 187.000 i indeværende skoleår. 

 
6. Høringssvar til budget – bilag vedhæftet 
Helle laver et udkast og Lotte sender input.  
Alle må meget gerne sende input til Helle hurtigst muligt. 

 
7. Den gode start på dagen / forældre på skolen – beslutningspunkt 

Vi tager punktet op igen næste gang, da vi ikke kan beslutte noget, da Lotte er 
en eneste forældrerepræsentant til stede. 

 
8. Planlægge møde med elevråd 

 

9. Valg af ordstyrer til næste møde 

 
10. Eventuelt 

 

Pkt. kommende møder:  
 Skolens principper redigeres og godkendes 
 Nyt lovpligtigt princip – inkluderende fællesskaber  

 Forretningsorden 

 Madvognen 
 Anti mobbestrategi (det skal der kigges på i personalet) 
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Den åbne skole 


