
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag d. 2. marts 2015 

Kl. 17.30 – 20.00 
 

Deltagere: Bettina Kallenbach (skoleleder), Thomas Dvinge Baun,  
Lisbeth Freitag (medarbejder rep.), Lotte Andersen (formand), Heidi Skovgaard, Louise Abel 
Thomsen, Louise Jørgensen, Henrik Andersen, Peter Taulo Larsen, 
Line Sørensen (elevrådsformand),  

 
Fraværende : Jacob Hilkjær (næstformand elevrådet), Anette Jessen, Lilian Jørgensen 
 
Fraværende med afbud: Kirsten Eriksen, 
 
Ordstyrer:  Louise Jørgensen                     Referent: Thomas Dvinge Baun 
 
Referat: 
 
 
1. Godkendelse af referat 
Referatet godkendt. 

 
2. Strategisk kommunikation – oplæg Lotte – temadrøftelse 
Skolebestyrelsesformanden lavede et kort oplæg, der centrerede sig omkring, hvordan 
skolebestyrelsen kan blive endnu bedre til at kommunikerer om, hvad der arbejdes med samt 
hvordan skolebestyrelsen bliver endnu mere tilgængelige og mulige at komme i dialog med fx i 
samarbejdet med klasserådene. 
 
Det blev drøftet, hvorvidt det kunne være en god ide, at skolen går på facebook. 
Bestyrelsen var enige om, det kræver at der undersøges hvilke regler der er skoler på facebook.  
Det blev drøftet at Facebook kunne være et fint medie til ”hurtig” kommunikation fra skolen til vores 
elever og forældre, det er dog væsentligt for bestyrelsen at der bliver udpeget en administrator, der 
står for vedligeholdelse og godkendelser mm samt at der formuleres et etisk regelsæt for en sådan 
gruppe. 
 
Bestyrelsen besluttede at de vil undersøge, hvordan andre bruger facebook i skoleregi. 
 
På årets første forældremøde, deltager en repræsentant fra bestyrelsen der fortæller, hvad bestyrelsen 
arbejder med mm. 
 
Det blev besluttet, at bestyrelsen og ledelsen skriver et fælles nyhedsbrev, der sendes kontinuerligt til 
vores forældre. I nyhedsbrevene beskrives skolens og bestyrelsens fortællinger om, hvad der er fokus 
på samt arbejdes med pt,  
 
Det blev drøftet om, der skulle være en oplægsholder i forbindelse med årsberetningen eller få nogle 
af vores elever, lærere eller pædagoger til at fortælle om fx Visible Learning. Formålet er at få så 
mange af vores forældre til at komme på skolen til dialogmøder. 
 
Alle skolens forældre skal adviseres, når der lægges referater fra skolebestyrelsen ud på skoleporten 
(hjemmesiden). 
 
 
 
 
 



3. Orientering om personalesituation 
Partshøringsprocessen i skolens SFO er blevet forlænget med en måned. 
De varslede medarbejdere i SFO’en et pt. sygemeldte og er i løbende dialog med skolen. Lige så 
snart den partshøringsprocessen er slut, så meldes det ud, hvem der er blevet indstillet til afsked 
grundet budgetmæssige reduktioner. 
 
En sygemeldt medarbejder i SFO’en, er blevet raskmeldt pr. 1. marts af Slagelse jobcenter, men er 
fortsat sygemeldt i sit arbejde som pædagog på Baggesen SFO, hvilket betyder at refusionerne 
bortfalder og skolen er forpligtet til at betale løn på ca. 150.000 kr. Dette betyder at skolen har måtte 
finde pengene ved at reducere i budgettet for undervisningsmidler og inventar.  
 
Vi har en langtidssygemeldt lærer der fra uge 12, langsomt vil påbegynde sit arbejde. Der er aftalt 
individuel handleplan for tilbagevenden. 
 
4. Meddelelser  

a) Formanden 
Der er kommet nyt tidsskrift ”Elevernes læringsudbytte) –dette blev omdelt 
på mødet. 
 

b) Elevrådet  
Intet nyt. 
 

c) Medarbejderrepræsentant 
Der er taget TABULEX elevregistrering i brug i SFO’en. Her kan børnene 
registrere hvor de er henne i SFO’en eller om de er ”Tjekket ind eller ud” af 
SFO’en. 
 

d) SFO  
Der var kun ca. 17 børn pr dag i SFO’en i vinterferien –der var ca. 60  
tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt at så mange tilmelder sig men ikke bruger  
tilbuddet, da ressourcen, vil kunne bruges i perioder, hvor der er travlt i  
SFO’en. Fremadrettet vil der blive skriftlig (via TABULEX) tilbagemelding  
i forbindelse med brug af SFO i ferier (Både dage og tidspunkter). 
 
Den. 20. marts afholdes der ”Talentshow” i SFO’en fra kl. 13.00 –de børn 
der ikke deltager men er i SFO, har mulighed for at være i SFO’en. 
 

e) Skoleledelsen. 
I vinterferien er der blevet etableres streetbasket, nye fodboldmål i stål, bord 
og bænksæt samt bordtennis. I foråret bliver der desuden optegnet  
4-boldbaner. 
 
Vores 6 årgang er kommet i semifinalen i konkurrencen ”Madkampen” 
klassen køres i bus til semifinalerne i Kalundborg. Der er et fint tv-indslag 
via TV-ULTRA nyt. 
 
Vores nye udeskolelokale bliver meget snart åbnet for undervisning. Der 
laves undervisning/inspirationskursus til alle vores lærer og pædagoger. På 
næste bestyrelsesmøde vil vi forsøge at lave en demonstration.  
 
Den. 4. marts er der skolebesøg fra Challinging learning (England), hvor vi 
(Ledelsen og vores Impact coaches) får inspiration og feedback på vores 
fremadrettede arbejde med Visible Learning. 
 



Ved årets skolefest (fredag den 22. maj) arbejdes der på at lave aktiviteter 
for vores udskoling (7-9 klasse). Skolebestyrelsen er blevet spurgt om, de 
kunne tænke sig at stå for en aktivitet. 
Der bliver uddannet 4 linjefagslærere i dansk og matematik  (Mærsk 
fonden), dette betyder at vi skal have ansat en årsvikar i det kommende 
skoleår. 
 
Der er ansøgt om læringsforløb for vores personale med fokus på 
læringsmålstyret undervisning. Forløbet er søgt via Undervisningsministeriet 
og er ansøgt sammen med Nymarkskolen og Søndermarkskolen. 
 

5. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt) 
Henrik Andersen 

 
6. Evt. 
 
 
 
Pkt. kommende møder:  
 

• Oplæg til bestyrelsens fortællinger på forældremøderne 2015-16 (på maj mødet). 
• Drøftelse af Fleksibel skemalægning og 6 ferieuge. 
• Evaluering af lektiecafe. 
• Oplæg i Intrabrug for bestyrelsen. 
• Forældretilfredshedsundersøgelse. 
• Generelt gennemsyn af retningslinjer og principper. 
• Drøftelse af inde- og udeordning for mellemtrinnet. 
• Udviklingspotentiale for SFO ( drøftelse ) 
• Sundhedspolitik 


