
 

 

 

 

SÆT EVT. LOGO HER] 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 27. september 2021 kl. 
19:00 online 

 

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

Afbud: Sidsel, Michelle 

 

1 Velkommen til Michelle V./Skolebestyrelsen og Skole  
Udskudt 

 
2 Planlægning af socialt arrangement. V./Skolebestyrelsen og 

Skole 

Det var et par gode dage med glade og engagerede børn og unge.  

Der er lancering af projektet d. 26.10.2021.  

Hallen inviteres til at lave sandwich. 

 

Dagsorden: 

Oplæg ved Mikkel 

Rundvisning + billeder 

bespisning undervejs 

 

Koordineringsmøde i uge 40 – tirsdag d. 5.10 kl. 15. 

 

 

3 IT-strategi V./ Brian – Status 

Status er at vores Chromebooks allerede er ankommet og at der er 

taget kontakt til wizkids som vil lave et tilbud. Det regner vi kom-

mer inden efterårsferien, hvorefter IT-afdelingen kan begynde at 

gøre dem klar. 

 
Vi laver skriv om netadfærd, da eleverne får login, der kan bruges 

til at oprette YouTube konti mm. 
 

4 Budgetopfølgning V./Tina  
Der er en rammebesparelse på 0,7% som skal virke fra i år. 

Det bevirker, at vi går ud af året med et underskud.  
 

 
5 Opdatering af politikker/retningslinjer vedr. skemalæg-

ning og vikardækning V./Skolebestyrelsen - Bilag 1 og 2 
 

Skemalægning 
Profilfag skal ud, da det ikke er der mere.  

Idræt skal ligge i de første 4 lektioner for 4.-9. klasse. (Bliver en-
deligt besluttet når retningslinjer omkring idræt og badning er på 

plads) 

Dalmose Skole 

Blomstervænget 5 

4261 Dalmose 

 

Tlf. 58 11 15 10 

Email: dalmsko@slagelse.dk 

 

 

Den 27-09-2021 



 

  

Side2/4 Musisk-kreative fag spredes, så de ligger over hele ugen. 
 

Vikardækning 
Ved aflysning af lektion i ydertime kan undervisningen aflyses og 

eleverne sendes hjem, hvis det giver mening. Eleverne arbejder 

hjemme eller under opsyn på skolen, hvis busser m.m. ikke passer. 

Vi evaluerer tiltaget i maj 2022. 
 

Vi er i gang med samarbejdet med Flakkebjerg omkring vores pulje 
af vikarer. 

 

6 Opdatering af retningslinjer for idræt og badning V./Skole-

bestyrelsen og Skole – Bilag 3 

 

Jens redegjorde for forældrehenvendelse.  

Lærerne redegjorde for deres arbejde med problematikken med 

eleverne. Nogle klasser har ikke været i fælles bad i lang tid – pga. 

corona. Vi undersøger om vandet i hallen er for varmt eller koldt.  

 

Vi arbejder videre med de forskellige elementer, der ligger til grund 

for problematikken.  

 

7 Opdatering af politik vedrørende skole/hjem samarbejde, 

herunder Tinas udkast til kommunikation. V./Skolebestyrelsen 

og Skole – Bilag 4 

 

Skolebestyrelsen evaluerede og kom med rettelser til politikken.  

 

8. Lukket punkt 
 

9 Nyt fra elevrådet  
Der er valgt nye repræsentanter: 

Isabella 8A er formand 
Izabell 8A er næstformand 

 
I minielevrådet er der udvalgt repræsentanter til at have ansvar for 

legetøjet i Midgård. 
 

10 Nyt fra medarbejderne 
De to workshopsdage har været sjove og anderledes. Der var man-

defald til høstfest-arrangement, så vi ser frem til de andre arrange-
menter, der kommer. 

 
11 Nyt fra ledelsen, herunder status på Corona 

 



 

  

Side3/4 Der er stadig lidt sygdom både blandt medarbejdere og elever. Vi 
knokler med at indhente en masse hængepartier som har eksiste-

ret under coronaen, så der er tryk på og folk bliver trætte. 
 

Elever afleveres stadig ved bommen med mindre man har en an-

den aftale. Der giver mere ro på om morgenen.  

 
12 Gode historier 

Workshop med Idrætsmødestedet 
Lancering 

Fodsporets fødselsdag 

 

Forslag til kommende plakat: Workshopdagene 

 
13 Elevplaner  

Jf. politisk aftale om større frihedsgrad for skoler i 2021/22 kan 

skolens leder beslutte, at der ikke skal laves elevplaner i dette sko-

leår – V./Skole 

 

Beslutning: Der laves ikke elevplaner i dette skoleår. 

 

I Udgård er meget skriftligt fortsat i Meebook – bl.a. læringspas og 

uddannelsesparathedsvurdering. 

I Midgård har eleverne deres pas som kan skabe dialogen med for-

ældrene. 
 

14 Punkter til kommende møder 
Opdatering af politik vedrørende ordensregler: Drøftes og der be-

sluttes en proces for opdatering heraf 
 

- Anmodning om elevers adgang til at gå i Brugsen 
 

- Forældre på skolen om morgenen 
 

- Diæt til kommende lejrskoler 
 

- Tidspunktet for bestyrelsesmøderne 
 

 
15 Eventuelt 

 

Tidspunkt for skolebestyrelsesmøderne 

 

Ungdomsskole – fritidsundervisning. Elevrådet må gerne komme 

med forslag til ungdomsskolen. Vi vil gerne have ideer til hvad der 



 

  

Side4/4 kan skabes af til bud til de unge om aftenen. Vi prøver at få ung-
domsskolen ud på skolen. 

 
Ledelsen har haft møde med SSP og vi kunne kun rose de unge, 

der bruger skolen uden at misbruge den. 

 

Referent 
Brian 
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	Overskrift

