
 

 

 

 

SÆT EVT. LOGO HER] 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 19. august 2021, online 

Tilstede: Tina, Brian, Johnnie, Jens, Sidsel, Ken, Martin og Sofie. 

 

Afbud: Kristina. 

 

1. Møderække V./Skolebestyrelsen og Skole – Rullende eller faste dage 

Rullende dage mandag-tirsdag-onsdag-torsdag, kl.19. Tina indkalder. 

Tina undersøger regler for indkaldelse af suppleanter. 

Sidsel er fast referent. 

 

2. Planlægning af socialt arrangement. V./Skolebestyrelsen og Skole 

Planlægningsgruppen mødes på tirsdag for at planlægge workshops mv.  

Arrangementet afholdes i uge 38, for 4.-9.klasse, hvor tirsdag-onsdag er 

workshops og torsdag (23. september) kl. 16-18 er der fællesspisning for hele 

skolen. 

Skolen sender ud vedr. tilmelding til fællesspisning.  

 

3. IT-strategi V./ Brian - Beslutning vedr. 4.-5.klasses mulighed for at få 

deres devices med hjem 

I 4.-5.klasse kan eleverne få deres devices med hjem i de perioder, hvor 

lærerne vurderer et behov i forhold til undervisningen.  

Skolen udarbejder nye ansvarssedler, så hjemmet kun har ansvaret for 

barnets device, når det er med hjemme.  

 

4. Opdatering af politikker/retningslinjer V./Skolebestyrelsen-Bilag 1 og 

2 

Tina tilretter forældregruppens oplæg i forhold til ’Læringssamtaler’ og ’Kom-

munikation mellem skole og hjem’. Oplæg udsendes til skolebestyrelsen via 

Aula.  

 

Til næste møde med forældrerødderne er det et tema, at udarbejde en pixi 

med idéer og gode råd til at være med i forældrerådet. 

 

5. Budgetopfølgning V./Tina 

Budgettet er i balance.  

 

Der er afsat midler til arrangement for lærerne i november, som blev beslut-

tet i Skolebestyrelsen, da skolen modtog midler fra Løkkefonden. 

 

Der er afsat midler til indkøb af chromebooks.  

 

5/9 er skæringsdato for budgettet, så der følges op igen ved næste møde i 

skolebestyrelsen.  

 

6. Skolebetyrelsens årshjul V./Skolebestyrelsen og Skole – Bilag 3 

Dalmose Skole 

Blomstervænget 5 

4261 Dalmose 

 

Tlf. 58 11 15 10 

Email: dalmsko@slagelse.dk 

 

 

Den 19-08-2021 



 

  

Side2/3 Årshjulet er tilrettet.  

Tina udarbejder revideret årshjul til forældre.  

 

7. Kommende års fokuspunkter V./Skolebestyrelsen og Skole  

Skolen fastholder sidste års fokuspunkter, da der ikke har kunne arbejdes 

med dem grundet corona: 

- Mobilfri skole 

- Inklusion  

- Dysleksi 

- Trivsel/antimobbe politik 

- Læringsmuskler/Pas 

- Samarbejde med Flakkebjerg skole  

 

Fokuspunkter for skolebestyrelsen er: 

- Skolehaven 

- Kommunikation  

- Fremtidens Dalmose Skole  

 

8. Forberede Fodsporets fødselsdag V./Skolebestyrelsen og Skole  

Skolen bidrager med en stand i lighed med tidligere år. Indholdet er ikke be-

sluttet endnu.  

 

9. Forberede møde med klasserødderne V./Skolebestyrelsen og Skole  

Til næste møde med forældrerødderne er det et tema, at udarbejde en pixi 

med idéer og gode råd til at være med i forældrerådet. 

 

Forældregruppen planlægger det videre forløb.  

 

Forventes afholdt i oktober og derefter i starten af marts (hvor der bl.a. drøf-

tes skolefest). 

 

10.  Nyt fra elevrådet  

Sofie og Camilla går en runde i klasserne og fortæller om, hvad der forventes 

af dem, der melder sig til at være med i elevrådet.  

 

11.  Nyt fra medarbejderne 

Intet nyt er godt nyt.  

 

12. Nyt fra ledelsen, herunder status på Corona 

Tina glæder sig over at være tilbage og kan fokusere 100 % på Dalmose 

Skole.  

 

5. og 6. klasserne har nu fælles idræt med Flakkebjerg. 

 



 

  

Side3/3 Der vil fortsæt være et tæt samarbejde mellem Dalmose og Flakkebjerg Skole 

– til glæde for begge skoler.  

Det har været en underlige uge pga. corona og med kun 48 elever i alt på 

skolen.  

 

13.  Gode historier 

Forslag til kommende plakat: 

- Fælles idræt mellem Dalmose og Flakkebjerg  

- 0. klasse/skolestartsbilleder 

- Uge 38  

 

Plakaten kommer ud inden efterårsferien.  

 

14.  Punkter til kommende møder 

Løbende:  

- Se årshjul 

September:  

- Budgetopfølgning 

- Indledende drøftelse vedr. påklædning 

- Opdatering af politikker vedr. skemalægning og vikardækning. Skolen 

udarbejder udkast, der drøftes på mødet.  

- Opdatering af politik vedr. ordensregler: Drøftes og der besluttes en 

proces for opdatering heraf 

Oktober: 

- Opdatering af politik vedr. værdigrundlag: Drøftes og der besluttes en 

proces for opdatering heraf 

- Ny retningslinje vedr. køleskabe: Drøftes og der besluttes en proces 

for opdatering heraf 

November:  

- Opdatering af politikker vedr. antimobbestrategi og inkusion: Drøftes 

og der besluttes en proces for opdatering heraf 

December:  

- Drøfte status på kommunikationen mellem skole og hjem (Tina ind-

samler eksempler) 

Februar: 

- Gennemse politikker og retningslinjer for at lægge en plan for opdate-

ring heraf.  

 

15.  Eventuelt 

Debatten vedr. påklædning blev kort vendt. Det sættes på ved næste besty-

relsesmøde.   

 

Referent 

Sidsel 
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