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Skolebestyrelsesmøde 
Forældrerepræsentanter er velkomne til formøde kl. 18.45 

 

Skælskør, den 26. november 2018 
Torsdag den 20. september 2018 kl. 19.00 

Dagsorden og referat sendes til alle deltagere i skolebestyrelsemødet. Afbud ringes/mailes til skoleleder/kontor. Forældresuppleanter indkaldes 
særskilt af skolens kontor ved afbud. Elever og medarbejdere koordinerer selv indkaldelse af suppleant. 

 Forældrerepræsentanter: 
Charlotte Pedersen - zilotte@gmail.com  
Mette Lücke Pedersen - mlped@slagelse.dk  
Lasse Bager - lbager@stofanet.dk  
Jens Rasmussen - jens221072@icloud.com  
Katrine Onstrup - onstrupk@hotmail.com  
Kamilla L.C. Kastberg – Stationsforstanderinden@hotmail.com   
Susie Nielsen - susienicolaisen@hotmail.com  

Elev- og medarbejderrepræsentanter: 
Elevrådsformand Anton Lücke Wersinger  9.i – antonwersinger@gmail.dk  
Elevrådsnæstformand – August Barholt Rasmussen 8.i – mail? 
Morten Hoffmeier – mohof@slagelse.dk  
Lasse Jensen – lasje@slagelse.dk  
Ledere uden stemmeret: 
Lia Sandfeld (afdelingsleder) - liala@slagelse.dk  
John Larsen (skoleleder) - Jolar@Slagelse.dk 

 Suppleanter for forældre: 
1. Inger B. Hebelstrup - inger_bech75@hotmail.com  
2. Lise Karlsson - lise.karlsson78@gmail.com  
3. Mette Sunekær - msunekaer@hotmail.com  
4. Karina B. Nikolajsen - kategorina30@gmial.com  
5. Eydis Sól Jónsdóttir - eydissol81@gmail.com  
6. Rikke Kyndesen - kyndesen78@gmail.com  
7. Anders B.L. Tange - langkjaer.tange2@gmail.com  
8. Camilla Jensen - camillapetersen1986@gmail.com  
9. Ann Leona Toftaliô - annleona@toftalid.dk  

Suppleanter for medarbejdere: 
Lise Gammelmark (suppleant for Lasse) - lisgm@slagelse.dk  
Marie Gregersen (suppleant for Morten) – margg@slagelse.dk  
 

 Fraværende: Jens Rasmussen (Inger Hebelstrup deltager som suppleant), Anton Lücke Wersinger (Malthe Østerballe deltager som suppleant) 

 Dagsorden Referat 

1. Temapunkt med dialog og 
forventningsafstemning til 
bestyrelsesarbejdet – herunder værdier og 
mål ved Charlotte Pedersen 

Skolebestyrelsen har dialog og forventningsafstem-
ning til bestyrelsesarbejdet. 
 
Der er bred enighed om, at forældrenes opgave er i 
samarbejde med elever, lærere og ledelse at gøre 
skolen så god som mulig. 
 
Alle ønsker at gøre en forskel, og det er godt, at be-
styrelsen er sammensat af mange forskellige fag-
ligheder, da det gør, at vi kan se sager fra mange 
forskellige perspektiver, hvilket kvalificerer beslut-
ningerne. 
 
Brainstorm om ideer til bestyrelsesarbejde: 
 Kortere skoledage 
 Tag ansvar for dit eget barn/det er altid lærer-

nes skyld 
 Lektiefri skole (elever), hellere tidligere fri og 

så have lektier for (elever) 
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2. Beslutning om godkendelse af referat fra 
sidste møde ved Charlotte Pedersen 

 

- bilag er mailet efter sidste møde 

Skolebestyrelsen godkender referatet fra sidste 
møde. 

3. Orientering fra elevrådet ved Anton 
Wersinger/ August Rasmussen (suppleant) 

 

August fortæller om, hvad elevrådet godt kunne 
tænke sig. For et stykke tid siden var ønsket 
mørklægningsgardiner, og nu er det stole og borde. 

 

Eleverne i mellemtrinnet vil gerne have deres eget 
klassetoilet. Mellemtrinnet ønsker sig også 
tørreskabe. 

 

Elevrådet har forslag til hvilke klassetrin, der skal 
bruge boldbanerne/kasserne/multibanerne. 

 

4. Orientering fra Skole & Forældre ved 
Charlotte Pedersen 

Der er landmøde i Skole & Forældre den 23/11 og 
24/11 – hvem ønsker at deltage? 

 

Alle opforderes til at overveje, om de kan deltage – 
vi har to pladser. 

 

5. Orientering om dialogmøde 4/9-2018 ved 
Jens Rasmussen 

Udsat 

6. Drøftelse og beslutning om ekstraordinære 
investeringer ved John Larsen 

Ledelsen vurderer, at skolen bør overveje 
udskiftning af elevstole og elevborde i 
klasselokaler. Vi overvejer endvidere at investere i 
nyt internat for alle skolens medarbejdere i 
Hamborg som opstart på skoleåret 2019/2020. 

 

Vi vil derfor drøfte vores intention om investering 
med følgende prioriteringer: 

1. Indkøb af elevstole og elevborde til 
klasselokaler 

2. Investering i internat i august 2019 for alle 
medarbejdere på samme vilkår som tidligere 
internater i Berlin/KBH 

3. Øvrige ekstraordinære investeringer i 
undervisningsmaterialer 

4. Øvrige ekstraordinære investeringer i inventar 

5. Øvrige ekstraordinære investeringer i andre ting 
på skolen 
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Ledelsen vurderer, at vi bør følge 
vejleding/rådgivning følgende om udskiftning af 
elevstole og elevborde i klasselokaler. 

 Møblerne skal leve op til anbefalinger fra 
DCUM – Dansk Center for Undervisnings-
Miljø. 

 Slagelse Kommunes motorikkonsulent 
/Fysioterapeut Tina Clausen har været 
inddraget med vejledning. 

 Undervisningsmiljø-ansvarlig Dennis Stigfeldt 
har været involveret. 

 Servicemedarbejder Lars Christiansen har 
været involveret. 

 

Vi har følgende prioriteringer ud fra vejledning fra 
ovenstående interessenter: 

 Elevstol med skal (sæde/ryg) til indskoling. 

 Elevstol med skal (sæde/ryg) til 
mellemtrin/udskoling. 

 Stolen skal nemt kunne drejes. 

 Stoleryg skal kunne give sig for tryk med 
henblik på bedst mulig støtte lænden. 

 Polstring på sæde for at 

 skabe frikvens, så eleven ikke glider 
ned af stolen, 

 skabe luft mellem sæde og bagdel. 

 Sædet hælder lidt med henblik på at minimere 
tryk på undersiden af lår (giver bedre 
blodomløb i benene). 

 Højdejusterbar med gaslift, så eleverne nemt 
kan regulere højden og dermed kan nå gulvet. 

 Støjsvage ruller/glidere, så stolen er nem at 
sætte sig i/rejse sig fra/flytte rundt. 

 Visuelt støjsvag for at minimere indstryk, der 
leder opmærksomheden væk fra 
læring/undervisning. 

 Elevborde i 3 forskellige højder til henholdsvis 
indskoling (60 cm), mellemtrin (66 cm) og 
udskoling (72 cm). 

 Stoleophæng skal monteres på borde med 
henblik på mulighed for rengøring af lokaler. 

 Møblerne skal have en kvalitet med en 
forventet levetid på 10-15 år. 

 Møblerne skal leveres monteret i anviste 
lokaler og med bortskaffelse af embalage. 
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 Møblerne skal have en pris, der er rimelig for 
skolens budget. 

 

Ledelsen forventer, at skolen kan udskifte omtrent 
600 elevstole/-borde for omtrent 1 mio. 

 

Skolebestyrelsen beslutter, at ledelsen kan 
investere jf. ovenstående prioriteringer. 

 

Skolebestyrelsen beslutter endvidere, at der skal 
købes skolemøbler ud fra ovenstående beskrivelse. 

 

Skolebestyrelsen har drøftet et internat i fx 
Hamborg med to overnatninger, og der er 
opbakning til arrangementet.  

 

7. Drøftelse og beslutning om proces 
vedrørende udskolingslinjer ved John 
Larsen 

- bilag 

Skolebestyrelsen drøfter proces vedrørende 
udskolingslinjer. 

 

Der er enighed om at sætte en proces i gang med 
udgangspunkt i det kommissorium, der er lavet.  

 

Skolebestyrelsen anbefaler deltagelse af 2 elever, 2 
forældre, 4 lærere og skoleleder. 

 

Charlotte og Susie deltager som 
forældrerepræsentanter. 

 

8. Drøftelse og beslutning om deltagelse i 
konkurrencen DM i skoleudvikling ved 
Charlotte Pedersen 

Udgår. 

9. Drøftelse og beslutning om deltagelse i 
konkurrencen ved Dansk Cykelistforbund 
ved Charlotte Pedersen 

Vi sender den videre til Grith. 

10. Drøftelse og beslutning om kåringer af 
elever og lærere ved 9. årgangs sidste 
skoledag ved Kamilla Kastberg 

Udsat. 

11. Drøftelse og beslutning om skolens 
værdiregelsæt ved Charlotte Pedersen 

- bilag 

Udsat. 

12. Eventuelt/meddelelser ved Charlotte 
Pedersen 

 Orientering fra formanden 
Intet. 

 

 Orientering fra ledelsen 
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Skolens elevtal 

557 elever pr. 14/9-2018 - heraf 544 elever i 25 
almenklasser og 13 elever i 1 specialklasse. 
Klassekvotienten er dermed 21,8 elever pr. 
almenklasse. 

 

Skolens økonomi 

Budget 2018 forventes overholdt, så vi er i balance ved 
regnskabetsårets afslutning. 

 

Kursusdag for nye skolebestyrelser 27/10-2018 

Forvaltningen inviterer alle nye skolebestyrelser til et 
”møde” d. 27. oktober. Følgende er for indeværende 
tilmeldt/frameldt: 

 Katrine Onstrup 
 Susie Nielsen 
 John Larsen 

 

- Jens Rasmussen 
- Lasse Jensen 
- Morten Hoffmeier 

 

John orienterede om deadlines for høringssvar 
 

 Orientering fra andre 
Intet. 

 

 Andet 

Skolebestyrelsen vil ikke blande sig i høring 
om rygning. 
 

 

Hvor ligger Eggeslevmagle Skole ift. trivsel, 
ungdomsuddannelse efter 15 mdr. uddannelses-
parathed, elevfravær, erfaringer omkring læse-
indlæring for de yngste, data om elevoptag i 
indskolingen (0. kl.). Skolebestyrelsen anmode 
om en orientering ved næste møde (dashboard 
fra LIS) med henblik på senere drøftelse om, 
hvor skal vi udvikle os? 
 

13. Orientering om personale/elever ved John 
Larsen 

(lukket punkt uden elevdeltagelse) 

John orienterer. 

 Møderække i skolebestyrelsen: 16/8-2018, 20/9-2018, 1/11-2018, 19/11-2018, 10/12-2018, 24/1-2019, 26/2-2019, 
12/3-2019, 1/4-2019, 15/5-2019, 17/6-2019 

 


