
Referat- Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag den 5. maj kl. 17.30 – 20.00 
 
Deltagere: Lotte, Christian, Jesper, Louise D, Louise A, Birgitte, Lasse, Adam, Julius, 
Henriette og Helle  

 
Fraværende: Christian,  

 
Fraværende med afbud: Louise D, Adam 

  
Ordstyrer: Jesper 
 

Referent:  Henriette 

 

 
1. Godkendelse af referat  

Godkendt uden kommentarer. 

 
2. Punkter til eventuelt 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden  

Lotte har deltaget i et møde med de andre skolebestyrelser i 
Slagelse Kommune, hvor de bl.a. drøftede budgettet, og lod sig 

inspirere af hinanden. 
Der var besøg af BISD, som et inspirationsoplæg om bevægelse i 

både skole og dagtilbud. 
Der har været fredsvalg og den nye skolebestyrelse er fundet. 
 

b) Elevrådet  
Der er ikke noget nyt denne gang. 

 
c) Medarbejderrepræsentanter 

Det kan være svært for nogle elever at arrangere sig i de skriftlige 

eksamener, når de på forhånd ved, at de kan få deres årskarakter 
overført. 

 
Lærerkredsen i Slagelse arbejder på at lave et stormøde om 
budgetforslaget. Det er et møde, hvor alle faggrupper bliver 

inviteret. Mødet afholdes på Skælskør Skole den 24. maj 2022. 
 

Vi har haft en fælles arbejdsdag for personalet i SFO´en. 
Vi kunne godt tænke os at invitere forældrene ind til en fælles 
arbejdsdag. Vi undersøger om det er en mulighed. 

 
Vi arbejder på at lave en idrætsdag på stadion for alle vores børn i 

SFO´en. 
 
Lasse og Michael har taget initiativ til, at der holdes et fællesmøde 

med de foreninger, som benytter Storebælts Hallen. En ansat 
Skole/Fritid i Slagelse Kommune deltager, så der kan komme en 

dialog mellem foreningerne. 
 

d) Ledelsen 



Vi har gennemført de skriftlige eksamener, som er forløbet rigtig 
godt. 

Der kommer to mundtlige eksamener i engelsk og dansk. 
 
Den 2. juni har 9. klasserne sidste skoledag. 

 
Den 22. juni holder vi translokation for begge klasser. 

 
MOT er kommet rigtig godt i gang på skolen. Vi får allerede 
positive tilbagemeldinger fra både eleverne og MOT-lærerne. 

 
Vi er i fuld gang med fagfordelingen. 

 
Vi har mange gange talt om udsmykning af vores toiletter. Det er 
nu endelig besluttet, at det er stoppet pga økonomi.  

 
Vi har en medarbejder, som har valgt at gå på pension. Der vil i 

den forbindelse være afskedsreception den 24. juni. 
 

 

4. Ukraine status 
Vi har lige nu 2 elever indskrevet. Der kommer 3 mere den 1. juni 2022, når de 

er færdige med at blive hjemmeundervist. 
KL har fået en pulje penge til at efteruddanne personale, så vi bliver endnu 
bedre rustet til at møde og undervise de ukrainske børn. Vi har budt ind med 

personale. 
 

5. Ny skolebestyrelse 
Der var deadline den 20. april.  

Vi er lige nu 7 forældrerepræsentanter og en suppleant.  
Der har været fredsvalg, så den nye bestyrelse er fundet. 
 

6. Timefordelingsplan 
Timefordelingsplanen er gennemgået med bestyrelsen og godkendt den 5. maj 

2022. 
 

7. Ferieplan for skoleåret 2023-2024 

Planen er præsenteret for bestyrelsen den 5. maj 2022. 
 

8. Skolefest – 19. maj 
Vi er godt i gang med planlægningen, og glæder os til at arrangementet igen 
kan blive en realitet. 

 
Festen starter kl. 17.00 os sluttet kl. 20.00 

 
Bestyrelsen har en bod med kaffe, som tidligere år. Den er åben fra kl. 18.00-
19.00. 

 
9. Valg af ordstyrer til næste møde (torsdag den 2. juni kl. 17.00).  

Lotte 
 
10. Eventuelt 

 

Pkt. kommende møder:  
• Forretningsorden 

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



• Den åbne skole 


