
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag d. 11. januar 2016 

Kl. 17.30 – 20.00 
 

Deltagere: Bettina Kallenbach (skoleleder), Thomas Dvinge Baun, Lotte Andersen (formand),  
Lilian Jørgensen, Anette Jessen, Kirsten Erichsen, Louise Abel Thomsen, Henrik Andersen,  
Lisbeth Freitag (medarbejder rep.), Svend 7.y (næstformand elevrådet),  
Victoria 9.y (elevrådsformand). 
 
Fraværende : Louise Jørgensen, 
 
Fraværende med afbud: Heidi Skovgaard, Peter Taulok, Julie 9.y (elevrådsformand), 
 
Ordstyrer: Lisbeth Freitag                      Referent: Thomas Dvinge Baun 
 
Referat: 
 
1. Godkendelse af referat 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Drøftelse af kommende møde med klasseforældreråd – oplæg Lotte  
Bestyrelsesformanden lagde op til at bestyrelsen alle deltog i mødet og at der bliver et fælles tema 
for mødet. 
Oplægget blev kommenteret med følgende. 
Et tema kunne være ”hvordan kan jeg involvere mig i mit barns skole”. 
Temaet skal lægge op til, hvad skolen kan understøtte for at forældre og elever oplever 
medinddragelse og samhørighed. 
Formålet med mødet er at bestyrelsen får tilbagemeldinger fra forældrerødderne om, hvad der rør sig 
på årgangene og om der er områder som bestyrelsen kan arbejde med at udvikle til gavn for skolens 
elever –hvordan kan vi udvikle vores fælles skole. 
Forældrerødderne deles op i tre grupper fx indskoling, mellemtrin og udskoling og drøfter mødets 
tema. 
Det er centralt at mødet bliver styret og faciliteret for at sikre en rød tråd og et outcome. Mødet skal 
være vedkommende, nærværende og berøre de forældre, som deltager i mødet. 
En dagsorden kunne deles i to fokusområder: Hvordan skaber vi øget trivsel for vores elever på 
skolen samt hvordan opleves de prioriteringer der træffes på skolen og i bestyrelsen. 
 
Følgende arbejdsgruppe arbejder med en dagsorden til mødet. Oplægget fremlægges på 
bestyrelsesmødet den 7. marts.: Bettina, Lotte, Anette, Louise Abel. 
 
3. Årsberetning – drøftelse/orientering 
På andre skoler i Slagelse kommune har man bla. lavet en skriftlig årsberetning, som bliver lagt ud til 
skolens forældre på Intra, hvor andre skoler inviterer en ”kendt” til at lave et oplæg der tiltrækker 
mange forskellige. 
Bestyrelsen besluttede at lave en skriftlig årsberetning for 2015. 
 
4. Drøftelse forældrehenvendelse fra 5. årgang vedr. tilsyn og forvaltning af disse i 

frikvarterene. 
Der har i dette skoleår været en konflikt mellem elever fra 5 og 6 årgang i forhold til fodbold i 
frikvartererne og nogle forældre har været bekymret for om der er det nødvendige tilsyn og om 
skolen forholder sig til konflikten. 
Efterfølgende italesatte ledelsen rammer og regler for personalets tilsyn i frikvarterene samt lavede 
en ændret fordelingen af fodboldbanerne. 



På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at øge antallet af voksne der har tilsyn i frikvarter 
samt at ændre på at overbygningseleverne må være i egen klasse men i stedet kan være i hallen samt 
på biblioteket i frikvarterene. 
Vi besluttede desuden at oprette en legebørs som kan udlåne udstyr der understøtter bevægelse og 
lege i frikvarteret. 
Der er rigtig positive tilbagemelding i forhold til de ændrede frikvartersrammer, dog oplever enkelte 
elever i udskolingen at det er blevet en forringelse for dem. 
 
Med de ændrede rammer for frikvarter, har mellemtrinseleverne svært vad at nå at låne og aflevere 
biblioteksbøger, derfor vil der blive lavet en åbningstid, hvor eleverne kan komme i deres sidste 
lektion (primært i faglig fordybelse). 
 
Elevrådet har fået tilbagemelding på, om det fremadrettet kunne være muligt at 5 årgang og 6 årgang 
har hallen på samme tid. 
Der en nogle elever i udskolingen, der har svært ved at nå at spise sin mad på 15 minutter og som 
syntes at det er koldt at spise ude, da der ikke må spises på biblioteket. 
Nogle elever fra 4 årgang vil også rigtig gerne prøve at være i hallen. 
 
5. Høring af kvalitetsrapport for skoleområdet 2014-2015 – bilag sendt med jeres børn hjem 
Kvalitetsrapporten (Hovedrapporten for Slagelse kommune) blev kommenteret med følgende: 
Det er bekymrende at eleverne på mellemtrinnet ligger under landsgennemsnittet når vores 
indskolingselever ligger over. 
Kan stigningen i fravær skyldes en ændret registrering. 
Det er positivt at Slagelse kommune ligger over landsgennemsnittet på linjefagsdækningen. 
Det kunne være interessant at måle på elevernes/klassernes progression og ikke kun på præstation, 
når der hentes resultater til kvalitetsrapporten. 
Det undrer at forældretilfredshedsundersøgelsen tillægges så stor betydning i kvalitetsrapporten, når 
kun ca. 5-10%  har svarret på den. 
Det er positivt at der er fokus på at dyrke talenterne fx eliteklasser. 
Det er positivt at man ønsker at styrke og udvikle en god folkeskole og at man ønsker at skabe dette 
ved medinddragelse af alle aktørerne omkring skolen. 
Det er positivt at man prioriterer sundhed og bevægelse på trods af økonomiske besparelser. 
Det er tankevækkende at der ønskes en kommunal udvikling af It & medier samtidig med at der er 
reduceret ca. 50% til (fælles kommunale) digitale portaler (CLIO, Fagportalen, kulturfaget mm) for 
skolerne. 
Det er positivt at der er fokus på kompetenceudvikling. 
Den socioøkonomiske reference er ugennemskuelig og det fremgår ikke om det er beregnet ud fra de 
elever som er indmeldt på skolen eller det er de børn som bor i skoledistriktet. 
Positivt at Slagelse kommune samlet er i en positiv udvikling målt på faglige færdigheder. 
Positive at 10-klasse elever har øget deres faglige færdigheder. 
 
Kvalitetsrapporten (Baggesenskolen) kommer på dagsordene ved næste bestyrelsesmøde. 
 
6. Meddelelser  

a) Formanden  
Intet 
 
b) Elevrådet 
Elevrådet ønsker at 6.årgang fortsætter med at arbejde med LEGO dog uden at deltage i 
konkurrencen og at 7. årgang deltager i LEGO-leauge eller alternativt som et valghold i 7-
9 årgang. 
Der ønskes flere store 4-boldbaner –dem der er der nu er meget små. 
Elevrådet kunne godt tænke sig, at der blev lavet en ”skolebod” hvor der kunne sælges 
frugt, vand, pølsehorn og nudler –de foreslår at bruge lokale C1. 
  
 



c) Medarbejderrepræsentant 
Der afvikles nationale trivselsundersøgelser på alle klasser. 
 
d) SFO  
Der har været et fint fremmøde i juleferien men der var ingen børn i SFO-nødåbningen på 
trods af 5 tilmeldte, hvilket opleves som spild af ressourcer. 
Indskolingen holder fastelavn fredag inden vinterferien. 
På de kommende fagdage vil SFO arbejde med trivsel samt natur & udeliv (i byparken) 
 
e) Skoleledelsen. 
Vi er nu overgået til den nye serviceenhed uden oplevelse af problemer. 
Pedellen er ved at opsætte skraldespande med låg på ude på elevtoiletterne. 
Vores modtageklasse er blevet udvidet til 3 klasser (36 elever), hvilket betyder at 0.a skal 
flytte lokale ned ved siden af 0.b. Dette skyldes at modtageklassen skal bruge lokaler til de 
mange nye elever. Der er pr. 1.januar 2016 tilført økonomi til de 3 klasser. 
Der vil pr. 1. august 2016 være mulighed for at ansætte 2 lærerstillinger. 
Der er en langtidssygemelding på specialundervisningen hvilket betyder at VAKS-kurset 
aflyses for udvalgte elever. 
For kommende 3 årgang ønsker vi at fastholde svømning samt udvide tilbuddet med 
”åbent vand” for kommende 4 årgang i perioden august-september 2016.  
 

7. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt) 
Henrik Andersen 
 
8. Evt. 
 
 
Pkt. kommende møder: 
 

• Fortsat Høring af kvalitetsrapport for skoleområdet 2014-2015 (Baggesenskolen) 
• Oplæg i Intrabrug for bestyrelsen 
• Forældretilfredshedsundersøgelse 
• Udviklingspotentiale for SFO ( drøftelse ) 
• Uro/arbejdsro 


