
 

 

 

 

SÆT EVT. LOGO HER] 

 

 

Dagsorden/Referat af bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021 kl. 

18:30 (Samme tidspunkt som før online) på Dalmose Skole 

 

Tilstede: Johnnie, Sidsel, Jens, Ken, Michelle, Sofie og Tina 

Afbud: Martin, Brian,   

 

1 Velkommen til Michelle V./Skolebestyrelsen og Skole  

Skolebestyrelsen byder Michelle velkommen. Michelle indtræder i stedet for 

Kristina.  

 

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

Invitationen er sendt ud elektronisk i sidste uge og uddelt i papirform i dag. 

Der er pt. meget få tilmeldte. Til arrangementet fortæller Mikkel om proces-

sen og aktuel status. Derudover vil der køre video og være billeder fra work-

shop-dagene.  

 

3 Opdatering af retningslinjer for idræt og badning fortsat V./Skolebe-

styrelsen  

Følgende ændringer fortages: 

- Idrætstimerne skal fortrinsvis placeres i 1.-4. lektion, da det giver 

mere energi til resten af dagen. 

- Fritagelse fra at bade efter idræt beror på en individuel vurdering og 

besluttes i samarbejde mellem forældre, idrætslærere og ledelse. 

 

4 Opdatering af politikker/retningslinjer vedr. ordensregler, herunder 

anmodning om elevers adgang til at gå i Brugsen V./Skolebestyrelsen 

samt efter forældrehenvendelse -  Bilag 1  

Ordensreglerne er blevet opdateret. 

 

Skolebestyrelsen har drøftet anmodning om elevers tilladelse til at gå i Brug-

sen. Skolebestyrelsen bemærker, at der igen er åbent i hallens cafeteria dag-

ligt. Derudover er der mulighed for, at de enkelte klasser anskaffer sig et kø-

leskab (her henvises til gældende retningslinjer vedr. køleskabe). 

På den baggrund finder Skolebestyrelsen det på nuværende tidspunkt ikke re-

levant at åbne for muligheden for, at eleverne kan gå i Brugsen. 

 

5 Forældre på skolen om morgenen V./skole 

Skolen oplever, at dagen kommer hurtigere og bedre i gang, når der ikke er 

forældre på skolen om morgenen. Derfor henstiller Skolebestyrelsen til, at 

forældre kun i nødstilfælde går med deres børn ind på skolen om morgenen. 

Er der individuelle behov, laves der direkte aftaler mellem skole og hjem.  

 

Når der ikke længere skal tages corona-hensyn, foretages en ny vurdering, 

hvor både lærere og elever inddrages.  

 

Dalmose Skole 

Blomstervænget 5 

4261 Dalmose 

 

Tlf. 58 11 15 10 
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Side2/3 6 Kostpenge til kommende lejrskoler/skolerejser V./Skole - Bilag 2 

Skolebestyrelsen beslutter, at Dalmose Skole fremadrettet har mulighed for at 

opkræve kostpenge svarende til 50 kr./dagligt i forbindelse med lejrskoler og 

skolerejser. Det vil forventeligt være for fire dage og dermed 200 kr. i alt pr. 

barn.  

 

7 Tidspunktet for bestyrelsesmøderne V./Skole – Vi har medarbejderre-

præsentanter, der har mere end en times kørsel samt elever, der skal op og i 

skole. Vi vil derfor gerne begynde møderne så tidligt som muligt. 

 

Vi fremrykker møderne, så de starter kl. 17.30. Der evalueres ved mødet i 

maj 2022, om det fungerer eller skal justeres. 

 

8 Nyt fra elevrådet 

Tina og Brian har overtaget elevrådet. 

 

Formand og næstformand har meldt sig til elevrådenes landsmøde.  

 

9 Nyt fra medarbejderne 

Ingen bemærkninger. 

 

10 Nyt fra ledelsen, herunder status på Corona 

Fodsporets fødselsdag forløb godt. 

 

Der er indskrevet 6 nye elever efter sommerferien og flere forventes. Primært 

tilflyttere.  

 

6.-9.klasse skal i Tivoli på torsdag, hvor der både foregår noget fagligt og so-

cialt.  

 

På fredag er det motionsdag, som igen foregår som den plejer. 

 

Testplan er lagt ud til den enkelte skole i forbindelse med #kommunepåny-

måde, så det arbejde er der sat gang i. 

 

7.-9. klasse har nu mulighed for at benytte Oliemøllen (Ungdomsklubben i 

Skælskør). 

 

11 Gode historier 

Forslag til kommende plakat: 

- Workshopdage og Ungdommens idrætsmødested 

- Tivolituren 6.-9.klasse  

- Motionsdag 

 

 



 

  

Side3/3 12 Punkter til kommende møder 

Maj 2022: Evaluere fremrykket starttidspunkt til 17.30 ved Skolebestyrelses-

møderne.  

 

13 Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

Referent 

Sidsel Mahler Hejlsvig 
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