
Referat – online skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 21. april 2021 kl. 18.30 – 20.30 

Tilstede: Tina, Brian, Meline, Jens, Ken, Kristina, Martin, Pernille, Sidsel  
Afbud: Johnnie 

 
Emne Referat 
Lærersituationen 
Bestyrelsen kunne godt tænke sig 
skolens tanker vedrørende 
lærersituationen – hvilken lærerprofil 
skal ansættes? 

Samtaler med kommende ny fysik/kemi-lærer i morgen. Herefter 
er der et tydeligere billede af, hvad der er behov for udover det, vi 
allerede ved nu – idrætslærer, dansk og matematik fra 1. til 6. 
klasse og eventuelt en skolepædagog. 

Skole/hjem samarbejde  
Evaluering – Bilag 1 

Forældregruppen i bestyrelsen kommer med et oplæg til en 
revideret version af retningslinjen ved næste 
skolebestyrelsesmøde 19. maj 2021. Heri præciseres det, 
hvordan der kommunikeres – derudover tjekkes der op på, hvad 
der står på Slagelse Kommunes hjemmeside. 

Corona 
Status 

9. klasse må komme hver dag (80 % fremmøde), hvilket konkret 
betyder, at de har 5½ lektion dagligt.  
5.-8. klasse kommer forskudt.  
0.-4. klasse komme dagligt. 
Der ændres ikke pt. i forhold til at opnormere mængden af 
udendørs fremmøde.  

Fælles skoleaktivitet i efteråret –  
Kort brainstorm på fælles aktiviteter i 
efteråret. 

For eksempel en temauge i skolen omkring skolehaven (eller 
andet), som sluttes af med hyggeligt samvær for hele familien 
(med picnic eller fællesspisning). Derudover kan der være nogle 
spil/aktiviteter til forskellige klassetrin, rundvisning på skolen etc.  
Ved næste skolebestyrelsesmøde besluttes: 

- Dato 
- Tema/set-up, herunder program 
- Mad (fælles eller individuelt)  
- Inden mødet bestræbes det, at idéen er vendt med 

lærerne og i elevrådet/klasserne 
IT – Fremtidsplaner for investeringer - 
Brian 

Status er, at langt hovedparten af de iPads, som skolen råder 
over, har en alder der gør, at de ikke kan opdateres mere. 
Derudover er flere defekte i forskellig grad. 
 
Der indhentes beregninger på, hvad det vil koste, at vi fremover 
kan have denne fordeling: 
0.-3. klasse; iPads. 
4.-5. klasse; Chromebooks. 
6.-9. klasse; PC’ere. 
 
Beregningerne behandles senest på skolebestyrelsesmødet den 
15. juni 2021 (Brian følger op).  
Beregningerne skal dels anskueliggøre, hvad der er behov for at 
udskifte nu, dels hvad vi må forvente at skulle bruge årligt for at 
opretholde et fornuftigt niveau i hardware (årlig afskrivning).  
 
Derudover følges der op på de forskellige muligheder som 
hardwaren kan – blandt andet indhentes erfaringer fra Skælskør 
Skole (Tina følger op). 
 
 



Emne Referat 
Lærerarrangement for Løkkemidler Der er afsat 50.000 kr.  

Det planlægges, at arrangementet skal afholdes så snart, det er 
muligt – gerne senest i sensommeren 2021 (Tina følger op).  

Skoleplan –  
Hvor langt er vi -Tina 

Skoleplanen skal definere, hvad lærernes tid anvendes til i form af 
et estimat på forberedelse, undervisning og øvrige opgaver. 
Opgaver der fylder mere end 60 timer årligt kræver udarbejdelse 
af en opgavebeskrivelse.  
Planen skal være med til at sikre gennemsigtighed. 
Der er et godt samarbejde mellem AMR, TR og ledelsen omkring 
udarbejdelse af planen. Når de har et forslag klar skal det drøftes i 
lærergruppen. Herefter skal oplægget drøftes i skolebestyrelsen – 
senest ved skolebestyrelsesmødet den 15. juni 2021.  

Fagfordeling 
Status - Tina 

Arbejdet er godt i gang.  

Elevrådet 
 

Der har været SKE-møde, hvor der blandt andet blev drøftet årets 
gang og fælles afslutning.  
I forhold til Ungdommens idrætsmødested har der været afholdt et 
online pitchmøde med politikerne i kommunen – det gik rigtig fint 
og der var politisk begejstring. Politikerne vil også gerne komme 
ud og se/høre mere om projektet. 

Info fra medarbejdere 9.klasse klør på med at få indhentet det sidste inden prøverne 
begynder.  
 
Medarbejdergruppen er påvirket af, at flere er stoppet og glæder 
sig til friske kræfter er klar.  

Info fra ledelsen Der er fokus på, at få alle ender til at hænge sammen og på at 
sikre både elevers og læreres trivsel.  
 
Der er stor ros til lærerne for deres arbejde under de gældende 
vilkår de finder på, løser tingene og sikrer at hverdagen fungerer 
for alle. 

Gode historier/kommunikation De nyeste plakater kommer op i Brugsen, Børnehaven og på 
Atkærcenteret i den kommende uge.  
 
Der skal en ny plakat ud inden sommerferien – idéer til indhold: 

- Affaldsindsamling 
- Udendørs arrangementer  
- Afsked med 9. klasse  

Punkter til kommende møde: 19. maj 2021: 
- Status skoleplan 
- Planlægning af socialt arrangement  
- Retningslinjer for forældresamarbejdet 
- Godkendelse af principper for fagfordeling 
 
15. juni 2021: 
- Opfølgning på IT-strategi 
- Drøftelse af skoleplan  

Evt. 
 

Det aftales, at online skolebestyrelsesmøder afholdes kl. 19-21. 
Ken indkalder til møderne den 19. maj og 15. juni. 
 
Skolehave: Kommunen har besluttet, at overdrage råderetten over 
arealet til skolen/byen. Jens udarbejder invitation til et 
arbejdsmøde, så der kan dannes en arbejdsgruppe som blandt 
andet skal planlægge det videre forløb, søge midler mv.  
 



Emne Referat 
Fribus: Der er udarbejdet to nye fribus-ruter, som blandt andet 
skal sikre en busvej mellem Dalmose og Skælskør samt skabe en 
kortere skolevej. Aktuelt er der udfordringer mellem bus- og 
ringetider.  
 
25. maj 2021 inviterer forældregruppen i bestyrelsen 
forældrerådsforældrene til et online møde.  

 


