
 
Referat fra virtuelt Skolebestyrelsesmøde onsdag den 24. marts 2021 

 

Tilstede: Tina, Johnnie, Ken, Sidsel, Jens, Kristina, Meline, Julie, Martin 

 

Afbud: Brian, Pernille 
 

Emne Referat 
Ny ungeenhed i Slagelse 
Kommune 

 

Sidsel orienterede om, at Børne- og Ungeudvalget den 8. marts 
2021 godkendte tids- og procesplan for etablering af ny samlet 
ungeenhed.  

 

Opsamling skole-hjem-
samtalerne 

 

Der har været udsendt spørgeskemaer for at evaluere på skole-
hjem-samtalerne.  

Der er modtaget få besvarelser: 12 fra indskolingen, ni fra mel-
lemtrinnet og fem fra udskolingen.  

Besvarelserne i indskolingen er overvejende positive. Besvarel-
serne på mellemtrinnet og i udskolingen er mere jævne, men det 
er svært at læse noget konkret ud af de indskrevne kommentarer. 

Det er en brugbar måde at tage en temperaturmåling på, så vi 

kan godt bruge værktøjet igen. Men det vil være hensigtsmæssigt 
med en højere svarprocent, der skal eventuelt udsendes en re-
minder. 

Corona 

 

Planlægningen er i gang i forhold til at være klar til at 5.-8. klasse 

kommer 50 % (hver anden uge) tilbage i skole efter påskeferien. 
9. klasse er fortsat tilstede 50 % (hver anden uge) af tiden.  

Alle møder fra kl. 8.  

Der informeres løbende via Aula.  

Budgetopfølgning  

 

Der er et fornuftigt overskud.  

 

IT 

 

Udskydes til næste møde og fremrykkes på dagsordenen. 

Forberedelse af forældre-
møder 

 

I forbindelse med lærernes planlægning af datoer for forældremø-
derne, er der fokus på at undgå sammenfald imellem klasser, der 
vil betyde dobbeltbooking for forældre.  

 

Info fra ledelse Der er et stillingsopslag ude vedrørende fysik/kemi og matematik.  

Kort info vedrørende aktuel personalesituation.  

Næste skoleår er det planlagt at 5. klasserne på Dalmose og 
Flakkebjerg Skole har idrætsundervisning i samme tidsrum. Det 
samme har 6. klasserne, begge med det formål at der kan være 
fælles undervisning.  



 
Emne Referat 

 
 

Info fra elevråd 

 

Meline og Julie har været ude i klasserne og snakke omkring pro-
jekt om Ungdommens Idrætsmødested i Dalmose. 

Info fra medarbejdere  

 

Lærergruppen er fragmenteret da det varierer meget, om de ar-
bejder hjemmefra, er på skolen eller lidt begge steder.  

Det fungerer godt her i mellemperioden, hvor Tina også er funge-
rende leder på Flakkebjerg. Brian og Bente tager over, og der er 
et godt samarbejde hele vejen rundt.  

Gode historier/kommuni-
kation 

 

Næste plakat kommer umiddelbart efter påske.  

Plakaten derefter kan blandt andet indeholde billeder fra corona-
hverdagen.  

Punkter til kommende mø-
der 

 

21. april 2021: 

1) IT (udsat fra 24.3.2021 og fremrykkes på dagsordenen) 

2) Skole-hjem-samarbejdet – vi skal have lagt en plan for det 

videre arbejde. 

3) Skoleplan – status. 

4) Fagfordeling – status.  

Godkendelse af referat Godkendt. 

Eventuelt Kommende årshjul: Der strammes op i forhold til fokusområder. 
Forældrerepræsentanterne tager det med på deres næste møde.  

Jens informerede kort om status på projektet omkring skolehave. 
Afventer politisk vedtagelse. Tina foreslog, at det måske kan 
være relevant at søge Naturstyrelsens pulje, Jens ser nærmere 
på det.  

Jens informerede om at der indsendes ansøgning til kommunens 
anlægsønsker.  

 
 


