
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 3. januar kl. 17.30 – 20.00 

Vi holder mødet i personalerummet, så vi kan sikre god afstand 
 
Deltagere: Lotte, Christian, Jesper, Louise D, Louise A, Birgitte, Lasse, Adam, Julius, 
Henriette og Helle  

 
Fraværende:  

 
Fraværende med afbud: Jesper 
  
Ordstyrer: Louise A/Helle 

 
Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat  

Godkendt uden kommentarer. Bliver underskrevet næste gang vi er fysisk til stede 
 

2. Punkter til eventuelt 
 

3. Meddelelser  
a) Formanden 

I løbet af januar skulle det fælles skoleformandsråd mødes med 
Børne og Unge udvalget. Lotte skal være vært på 
Baggesenskolen. Lotte vender tilbage, når der er fastsat en dato. 
 

b) Elevrådet  
Der er ikke noget nyt 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

Vi er spændte på, hvordan det bliver i den kommende periode. Vi 
er lige mødt ind til online undervisning, så vi har ikke set eller talt 

med kollegerne endnu. 
 

d) Ledelsen 

Vi har en personalegruppe, som er omstillingsparate og gode til at 

takle situationen. 
 

Vi har haft nødpasning inden jul og igen efter Nytår. Lærerne har 
haft eleverne om formiddagen og pædagogerne om 

eftermiddagen. 
Eleverne skal holdes klassevis, hvilket kan være en udfordring 

specielt for SFO´en 
 
Vi har test på skolen en gang om ugen. Samtidig skal vi udlevere 
testkit til eleverne. Fra 0.-3. klasse udleverer vi test til forældrene 

om fredagen, når de henter børnene i SFO´en. De andre elever 
får dem med hjem. 
 
Valgfagseksamen på 8.årgang har vi aflyst i dag. Vi kan ikke gøre 

det på en forsvarlig måde, specielt i forhold til elevernes 
forberedelsestid. 

 
Vi har brugt nogle penge til udsmykning af skolen. Vi har bl.a. 

søgt en pulje og fået 45.000,-.  



Samtidig har vi brugt vores bevægelsesmidler til en masse 

idrætsting bl.a. en parkour bane og Leg på Streg 
 

Vi har opfyldt stort set alle fagønsker og bestilt en masse 
gulvfolier, vægplakater mm som inspirerer til leg, bevægelse og 

læring. 
 

I næste uge begynder vores A.P. Møller projekt, som vi glæder os 
rigtig meget til. 

 
 

4. Mandat til Lotte ifht til fælles skoleformandsråd – beslutningspunkt 
Slagelse Kommune har besluttet, at skyde en del penge ind i dette projekt. 
 
Det er tanken at, skoleformændene får et øget samarbejde med de forskellige 

udvalg og bliver lyttet mere til. 
 

Bestyrelsen skal give Lotte mandat til, at hun må tale på bestyrelsens og vegne. 

 

En enig bestyrelse giver den 3. januar 2022 Lotte mandat til, at tale på 
bestyrelsens vegne. 

 
 

5. Ændring af mødedag for bestyrelsesmøder 2022 
Vi har ind imellem et lille fremmøde. Måske det kan afhjælpe, hvis der bliver 

flere dage at vælge i mellem – måske mandag og torsdag. 
 
Der er stor enighed om, at vi veksler mellem dagene. 
 

Næste møde bliver torsdag den 10. februar 2022 kl. 17.30-20.00 
 

6. Evaluering af skolehjemsamtaler  
De fleste forældre fra mødet med klasseforældrerødderne var tilfredse med 

konceptet. 
Overordnet var det positive tilbagemeldinger. 

 
Enkelte gav udtryk for, at de blev forstyrret af støj og havde svært ved at 
koncentrere sig. 
Ønske om større fokus på trivslen og ikke så meget gennemgang af 

testresultater. 
 

Pædagogerne har talt om, at de godt kunne tænke sig at deltage på 2. + 3. 
årgang, så de kunne byde ind i forhold til trivsel. 

 
Lærerne er meget glade for den måde, at gøre det på. Det bliver mere 

retfærdigt for alle i personalegruppen. Hvis forældrene oplever, at der ikke er tid 
nok er de altid velkomne til, at booke et ekstra møde. 
 
Som forældre virker det godt og effektivt. Der er den daglige kontakt med 

personalet i SFO, derfor er behovet ikke så stort til en skole/hjem-samtale. 

 
Den nye afskærmning virkede bedre end tidligere år. Eleven var i fokus og 

lærerne var velforberedte og fokuserede. 
 
Det er rart, at eleverne får undervisning af kendte voksne, samtidig med, at der 
bliver afholdt skole/hjem-samtaler. 

 



Elevrådsrepræsentanterne er godt tilfredse med konceptet og synes de fik god 

feedback og blev hørt af lærerne. 
 

Der er generelt en stor tilfredshed med konceptet og vi holder fast i formen til 
næste år. 

 
Der kan være en opfordring til enkelte forældre om, at de kan tage kontakt til 

klasseteamet, hvis de er udfordret af konceptet. 
 

 
7. Opfølgning på mødet med klasseforældrerødder 

Vi sad ved forskellige borde og fik en rigtig god dialog med de fremmødte 
forældre. 
Der var et stort fremmøde og de var meget engagerede. 
 

Der er mange gode punkter, som skal drøftes og vi skal udvælge hvilke punkter 
vi skal arbejde videre med. 

 

Vi udskyder punktet til næste møde, hvor vi er fysisk til stede 

 
8. Valg af ordstyrer til næste møde 

 
Louise A 

 
9. Eventuelt 

 
Vi skal være opmærksomme på, at der er kommet et skilt op på Birchnersgade 
med ”Indkørsel forbudt” 
Vi laver et opslag på Aula, med et billede af skiltet og skolepatruljen, og sender 

til forældrene. 
 

Adam, Birgitte, Lotte og Helle mødes torsdag den 10. februar kl. 16.00 og taler 
om Børne og Unge politikken. 

 
  

Pkt. kommende møder:  
 Forretningsorden 
 Madvognen 

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


