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Dagsorden/Referat af bestyrelsesmøde den 22/3 2022 kl. 17:30  

Tilstede: Tina, Gitte, Sofie, Martin, Ken, Jens, Sidsel  

Afbud: Johnnie, Michelle, elevrådsrepræsentanterne  

 

 

1 Skolebestyrelsesvalg V./Skolebestyrelsen og Skole  

Der er skolebestyrelsesvalg den 1. juni, hvor Ken og Jens er på valg. Jens 

genopstiller, mens Ken overvejer, om han også gør. 

 

Ved næste møde i skolebestyrelsen får vi taget et nyt fællesbillede, der kan 

bruges til at lave et opslag som reklame op til skolebestyrelsesvalget.  

 

2 Status på Chromebooks V./Skole 

I morgen får 4. og 5. klasse sedler med hjem, som skal underskrives, inden 

chromebooks udleveres.  

 

3 Økonomiopfølgning V./Skole 

Grundet genåbningen af budget 2022, giver det på nuværende tidspunkt ikke 

mening at forholde os til økonomien. Vi kan dog glæde os over, at vi aktuelt 

har et mindre overskud.  

 

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

blandt klasser vedr. logo-tegning af Dalmose Skolehave samt status frem-

drift og indvielse V./Skolebestyrelsen og Skole 

 

Logokonkurrencen er igangsat.  

I forbindelse med planlægningen af næste skoleår, finder skolen ud af, hvem 

der tager over efter Camilla.  

Jens koordinerer med Tina i forhold til plantning af træer og buske samt etab-

lering af højbede. 

 

5 Skoledata V/Skole 

Dalmose skole scorer markant bedre i skoleåret 2020/21 end i 2018/19 – det 

gælder både karaktergennemsnit og antal elever, der går i gang med en ung-

domsuddannelse.  

Trivselsmålingerne ligger også fortsat fornuftigt. 

 

Vi vil gerne udbrede kendskabet til det. Tina tager det med i sit næste ny-

hedsbrev og skolen undersøger muligheden for at lave en kort film, som kan 

bruges på de sociale medier.  

 

6 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 

Dalmose Skole 

Blomstervænget 5 

4261 Dalmose 

 

Tlf. 58 57 24 10 

Email: dalmsko@slagelse.dk 

 

 

Den 22-03-2022 



 

  

Side2/3 morgenen. Vi aftalte tidligere, at når der ikke længere skal tages corona-hen-

syn, foretages en ny vurdering, hvor både lærere og elever inddrages. Det er 

op over… 

 

Skolebestyrelsen opfordrer til, at børn altid afleveres ved bommene, da der 

fagligt og pædagogisk er en oplevelse af, at børnene får en bedre start på da-

gen. Det vil naturligvis altid være det enkelte barns behov, der er udgangs-

punktet. 

 

Tina udarbejder et skriv, der drøftes på næste skolebestyrelsesmøde.  

 

7 Nyt fra elevrådet  

Årets første elevrådsmøde blev holdt i mandags. Børnene var velforberedte og 

der var nogle gode drøftelser.  

 

8 Nyt fra medarbejderne 

Der er meget travlt i øjeblikket, men der er et godt sammenhold mellem læ-

rerne, som hjælper hinanden.  

 

Aktuelt i Udgår: Der bliver afviklet prøver og 8. klasse har lige været i bro-

bygning. 

 

Der kommer touchskærme i alle klasser.  

 

9 Nyt fra ledelsen, herunder status på Corona 

Der er lige nu fokus på at blive klar til, at kunne modtage børn fra Ukraine i 

forbindelse med, der skal etableres modtagelses-lejligheder på Atkærcenteret.  

 

De kommende 7. og 8. klasser tager på lejrskole sammen næste skoleår.  

 

Der er aktuelt gang i fagfordeling og MUS-samtaler.  

 

10 Gode historier 

Forslag til kommende plakat: 

5.klasses læsetest 

9. klasses afgangsbillede  

Skolehaven, herunder nyt logo 

Affaldsdagen 8. april  

Evt. Skolebestyrelsen pr. 1. juni 

 

11 Punkter til kommende møder 

Sættes på dagsordenen 20. april: 

- Antimobbestrategi og inklusionspolitik - Skolen kommer med op-

læg efter P-møde. 

- Planlægning af skolefest og farvel til 9. klasse  



 

  

Side3/3 - Status på skolehave, herunder planlægning af indvielse  

- Plan for kommunikation udadtil vedr. skoledata 

- Drøfte skriv vedr. børn på skolen om morgenen  

 

12 Eventuelt 

Vi forlænger næste Skolebestyrelsesmøde den 20. april, så det afholdes 

kl. 17.30-20.00 idet der afsættes tid til høringssvar vedr. budget 2022.  

 

Skolen reklamerer for pop-up-event vedr. ungdommens idrætsmødested 

for de 12-18-årige den 3. april. Der er tilmeldingsfrist på lørdag.  

 

Referent 

Sidsel Mahler Hejlsvig 

 


