
 

 

 

 

SÆT EVT. LOGO HER] 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 21/2 2022 kl. 18:30  

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

Afbud: Gitte, Martin  

 

 

1 Evaluering af skole/hjem samtaler V./Skolebestyrelsen og Skole 

Der er i alt indkommet 27 besvarelser. 

 

Langt de fleste er overordnet tilfredse med skole-hjem-samtalen, men flere 

nævner, at det kunne være godt med mere tid. Enkelte klasser har haft kor-

tere tid end 20 minutter, så frem mod næste runde samtaler præciseres det, 

at der altid afsættes 20 min. pr. elev.  

 

Bred tilfredshed med form og invitation samt tidspunktet for samtalerne. 

 

I forhold til, at samtalerne var online og ikke face-to-face, var der spredte 

holdninger til, mens mange mener, at det giver god mening, at have mulighe-

den for online som et tilvalg. 

Skolebestyrelsen bemærker, at muligheden for online samtale fastholdes som 

et supplement for at sikre mest mulig fleksibilitet, samt at der udsendes invi-

tation senest tre uger før, så der er mulighed for at tilpasse det med arbejdet.  

 

For lidt over halvdelen af de, der har besvaret spørgeskemaet, deltager begge 

forældre i samtalerne. 

 

Generelt stor tilfredshed med skole-hjem-samarbejdet på Dalmose skole. 

 

 

2 Status på Chromebooks V./Skole 

Der har været udfordringer med at få dem sat op, men nu ser det ud til, at de 

er klar inden for kort tid. 

 

3 Økonomiopfølgning V./Skole 

Budget 2022 er genåbnet af det nye Byråd, så før den proces er afsluttet, 

kender vi ikke ressourcetildelingen og økonomien for skolen.  

 

Økonomi sættes på dagsordenen ved de fremtidige Skolebestyrelsesmøder, så 

vi kan følge udviklingen.  

 

4 Skolehave – Hvem tager over på dette efter Camilla? Konkurrence 

blandt klasser vedrørende logo-tegning af Dalmose Skolehave samt status 

fremdrift ved Skolebestyrelsen og Skole 

 

Dalmose Skole 

Blomstervænget 5 

4261 Dalmose 

 

Tlf. 58 57 24 10 

Email: dalmsko@slagelse.dk 

 

 

Den 21-02-2021 



 

  

Side2/3 Status er, at der skal graves ud til stier – forventes igangsat inden for de næ-

ste 14 dage. Herefter skal der etableres bede, laves kvashegn mv., hvor ele-

verne skal inddrages – Jens koordinerer med Tina og Sofie.  

 

Sidsel laver et skriv, hvor Skolebestyrelsen inviterer alle klasser til at ind-

sende et bud på et logo for skolehaven. Alle klasser der indsender et bud, får 

en lille overraskelse som tak. 

 

Jens, Tina og Sofie følger op på udarbejdelsen af et årshjul for haven, så det 

er tydeligt, hvilke opgaver der er, herunder hvor det er henholdsvis Dalmose-

gruppen og Skolen, der har bolden – det tydeliggøres hvilke klassetrin der kan 

bidrage med hvilke opgaver.  

 

5 Status på den "gode tone", Udkast rundsendes inden møde fra forældre 

ved Skolebestyrelsen og Skole 

 

Tina sørger for, at skrivelsen lægges på Aula-opslagstavlen.  

 

6 Skolefest (Overvejelser om inden sommerferien? Skal det gennemføres, 

skal plan for inddragelse af forældreråd igangsættes). Ved Skolebestyrelsen 

og  

Skole 

 

Vi planlægger at gennemføre skolefesten i anden halvdel af september.  

 

Skolefesten sættes på dagsordenen til Skolebestyrelsesmødet i april, hvor vi 

følger op på programmet, herunder en gentænkning af skolekomedie-koncep-

tet. Tina drøfter dette med lærergruppen inden mødet.  

 

7 Nyt fra elevrådet  

Ingen bemærkninger. 

 

8 Nyt fra medarbejderne 

Ingen bemærkninger.  

 

9 Nyt fra ledelsen, herunder status på Corona 

Der har været tryk på i forbindelse med, at mange lærere og vikarer har væ-

ret ramt af corona over relativt kort tid. I den forbindelse har lærerkollegiet 

stået rigtig godt sammen. 

 

I forhold til vikarer er flere startet på uddannelse i februar, så der er nu ansat 

fire nye.  

Tina sikrer, der kommer en kort præsentation på Aula. 

 



 

  

Side3/3 I forbindelse med at skolen har fået nogle projektmidler, vil 8.A få nogle to-

lærer-timer (Co-teaching) frem til december 2022.  

 

10 Gode historier 

Forslag til kommende plakat: 

Fastelavn  

Ungdommens Idrætsmødested 

Skolehaven 

I gule nuancer 

 

11 Punkter til kommende møder 

April:  

- Antimobbestrategi og inklusionspolitik - Skolen kommer med oplæg ef-

ter P-møde 

 

- Skolefest, Farvel til 9. klasse og indvielse af skolehaven 

 

12 Eventuelt 

Ingen bemærkninger.  

 

Referent 

Sidsel Mahler Hejlsvig 
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	Overskrift

