
 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde  

Torsdag d. 12. december 2019 kl. 18.00– 20.00 
 
Deltagere: Ken, Bent, Meline, Tina, Jens, Brian, Johnnie, Pernille 
Afbud: Heidi, Benjamin 
 

Emne Formål Referat 
Godkendelse af 
referat 

 Godkendt 

Evaluering af 
faglige tiltag 
(E) 

 Mobilfri skole 
 Inklusion  
 Dysleksi 
 Trivsel/anti-

moppe politik 

 Læringsmusk-
ler/Pas 

Mobilfri skole: Der er købt ekstra spil til ud-
skolingen.  
 
Inklusion: Vi skal inkludere yderligere, der 
kommer midler til det.  

- Der arbejdes på muligheden for at lave 
en hybridmodel. 

- Der arbejdes på at frembringe billigere 
løsninger i kommunen. 

 

Lis Tribler og Helle Blak fra børn og unge udval-
get har været på skolen og se og høre om sko-
lens forskellige tiltag. 
 
Dysleksi: Der er lavet en god handleplan, hvor 

eleverne undervises i det tekniske. Læsebåndet 
benyttes til at undervise de ordblinde i hoved-
skolen og udskolingen.  
 
Trivsel: Tal ordentligt kampagnen i januar.  
Børn, hvor vi sporer mistrivsel, får bl.a. trivsels-

samtaler. 
 
Læringsmuskler: Lærerne er i fuld gang med 
læringssamtaler. Passet skal lægge op til at 
snakke om læringsmuskler, trivsel og mål for 

eleven. Vi evaluerer og justerer passet igen ef-
ter januar 
 
 

Inklusionspolitik 
(D) 

Oplæg fra forældrere-
præsentanterne?  

Sidsel sender en oversigt til justering, så vi kan 
se, hvilke punkter vi skal snakke om. 

Dagsorden (D) Hvem er det nu lige, 
der gør hvad  

Tina sender i Aula ca. 10 dage før skolebesty-
relsesmøde, så kan alle komme med bidrag.  

Budgetopfølg-
ning (I) 

Tina orienterer Når der kommer refusioner efter nytår har vi 
120.000. kr. 
Ledelsen har diskuteret muligheden for at orga-

nisere skolen anderledes. 
Kommunen har sat penge af til opdatering af 
Smartboards. 
 



 
Emne Formål Referat 

Der er bevilliget penge til nye naturfagslokaler 
– vi ved ikke, hvornår de bliver etableret, men 

vi håber, at det bliver næste år. 
 

Forberedelse af 
skole/hjem 
samtaler (D) 

Er vi klar, så det kan 
blive en god og mål-
rettet oplevelse for 
alle. 

Det er vigtigt for skolen, at det er en tryg sam-
tale, hvor vi taler ud fra læringspasset om hvad 
forældre og lærere og elev samarbejder om at 
hjælpe eleven med at udvikle sig med. 
 

Vi har snakket om at bemandingen kunne tæn-
kes anderledes, så det ikke kun er dansk og 
matematiklærer, der deltager. 
 
Skolebestyrelsen udarbejder evaluering af sko-

lehjemsamtalerne og udlover præmie til afdelin-
gen med højst grad af deltagelse. 
 

Halvårsberet-
ning (forældre-
engagement) 
(D) 

Oplæg Johnnie Punkter: 
- Møde med forældrerødderne 
- Evalueringer 
- Forældreengagement – juleklip mm. 

 
Info fra elev-

råd (I) 

 Morgensamlingerne – mange positive kommen-

tarer om at eleverne står for det klassevis. Der 
har været gode fremlæggelser om det klasserne 
arbejder med. 
 
SKE møde: Der er snakket om bombetrusler. 

Eleverne skal opfordres til at lave koder så de 
ikke så nemt udnyttes af andre, fx til bombe-
trusler. 
 
9. klasses sidste skoledag. Der skal findes én 
fælles sidste skoledag i kommunen, da der skal 

ryddes op i anlægget bagefter. 
 
Juleklip arrangeres af eleverne næste år. 
Fx konkurrencer i afdelingerne med pæneste 
dør, længste guirlande mm. 

 
Der er snakket om madskraldespande i klas-
serne. 
 
Elevrådet vil planlægge tiderne på multibanen, 

så det starter de en proces med. 
 
 

Gode histo-
rier/kommuni-
kation (D) 

Fast punkt  
Gode historier til pla-
katen. 

Plakat i slutjanuar. 20. januar skal Tina have 
billeder. 
 
Juleklippedag 



 
Emne Formål Referat 

Tumult koncert 
Aktivitet på multibanen 

Luciaoptog 
Talenter på Creative Writing 
 

Info fra medar-
bejdere (I) 

 Læringssamtaler 

Info fra ledel-
sen (I) 

 Indskrivningen går som forventet 
Ser frem til at sende børnene på velfortjent ju-
leferie 
Der kommer julebrev 

Tina deltager i proces om ressourcetildelingen 
Tina var i TV2Øst vedr. registreringen om ulov-
ligt fravær 
Terminsprøver er vel overstået 
 

Punkter til 
kommende 

møde: 

Princip for forældre-
samarbejde 

Evaluering af decem-
ber 
Evaluering af fokus-
områder 
Budgetoplæg ved le-

delsen 
 

Elektronisk plakat 

Evt.  Indkalde forældrerødderne vedr. koordinering 
af skolefest – 10. marts. 
 
Der er etableret et netværk for skolebestyrel-
sesformænd i Slagelse Kommune. Næstfor-

mændene bliver også en del af det. 
 

 
I = Information E = evaluering D = Drøftelse  B = Beslutning 


