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Skolebestyrelsesmøde 
Forældrerepræsentanter er velkomne til formøde kl. 18.45 

 

 

Mandag den 10. december 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 – august.bar-

holt@gmail.com  

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: Morten Hoffmeier (Marie Gregersen deltager som suppleant) 

 Dagsorden Referat 

1.  Beslutning om godkendelse af referat fra 

sidste møde 

/Charlotte Pedersen 

(5 minutter) 

- bilag er mailet efter sidste møde 

Godkendt. 

2.  Orientering fra elevrådet 

/Anton Wersinger 

(5 minutter) 

Elevrådet har talt om de anderledes 

skoledage/motionsdage, og de er generelt godt 

tilfredse. De har et forslag til ændring på 

motionsdagen inden efterårsferien, hvor de gerne 

vil have noget Skole-OL for elever i udskolingen. 

 

Elevrådet har også talt om skolefest – de vil spørge 

klasserne, om det eventuelt er interessant for 6.-9. 

kl. 

 

Anton fortæller, at mellemtrinseleverne ønsker et 

lokale i mellemtrinnet, som skal være et hyggerum 

til eleverne i frikvarterne. 
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3.  Orientering fra Skole & Forældre 

/Charlotte Pedersen 

(5 minutter) 

Der er kommet en ny formand, og han hedder 

Rasmus. 

 

Katrine, Charlotte og Susie deltager i et 

bestyrelsesseminar omkring skolehjemsamarbejde 

den 2. marts 2019 i Ringsted. 

 

4.  Drøftelse og beslutning om skolens 

værdiregelsæt 

/Charlotte Pedersen 

- bilag 

(15 minutter) 

Skolebestyrelsen drøfter det værdiregelsæt, der er 

vedhæftet som bilag. 

 

Charlotte skriver videre på værdiregelsættet med 

udgangspunkt bestyrelsens tilbagemeldinger. 

 

5.  Drøftelse og beslutning om 

forældresynlighed – herunder idéer til 

kaffemøder 

/Charlotte Pedersen 

(15 minutter) 

Skolebestyrelsen drøfter forældresynlighed og 

kaffemøder. Charlotte og Kamilla laver en 

arbejdsgruppe ift., hvordan det kan håndteres. 

 

Elever og personale er meget velkomne, og 

personalerepræsentanterne skal videreformidle det 

til personalegruppen. 

 

Det kunne fx ligge i tidsrummet 14.00-17.00 den 

17. januar og den 14. juni. 

 

For at formidle budskabet om kaffemøder, kan det 

eventuelt sættes på intra. 

 

Alle medlemmer af skolebestyrelsen skal lave en 

beskrivelse af dem selv med billede, som kan 

bruges ved møderne. 

 

6.  Drøftelse om rygepolitik 

/Jens Rasmussen 

(15 minutter) 

- bilag 

Skolebestyrelsen drøfter rygepolitik. Der er en del 

virksomheder, der er røgfri, og bestyrelsen drøfter, 

hvad de tænker om det. 

 

Efter en drøftelse er der enighed om, at punktet 

genoptages. Jens opfordres til, at finde en fra 

Kræftens Bekæmpelse, der kan holde et kort oplæg 

for skolebestyrelsen. 
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7.  Drøftelse om kost i boden 

/Jens Rasmussen 

(15 minutter) 

Skolebestyrelsen drøfter kost i boden. Næste gang 

drøfter vi sortimentslisten i i skoleboden, og 

træffer beslutning om, hvad den skal indeholde. 

 

8.  Drøftelse og beslutning om elevrådet 

hyggerum i mellemtrinsbygningen 

/Anton Wersinger 

(15 minutter) 

- bilag skal udarbejdes af elevrådet 

Skolebestyrelsen drøfter elevrådets ønske om et 

hyggerum i mellemtrinnet. 

 

Bestyrelsen beslutter, at der ikke skal være et 

hyggerum, da det er vigtigt, at eleverne kommer 

ud. 

 

9.  Drøftelse om muligheden for at oprette 

foreningen ”Eggeslevmagle Skoles Venner 

eller støtteforening” 

/Charlotte Pedersen 

(15 minutter) 

Skolebestyrelsen drøfter muligheden for at oprette 

foreningen ”Eggeslevmagle Skoles Venner”, og 

der er enighed om, at det er en god ide, men at der 

ikke er nogen, der for indeværende har energi til at 

starte det op, da det er et stort projekt. 

 

10.  Drøftelse om skolerejser i 9. klasse 

/John Larsen 

(15 minutter) 

- bilag 

John orienterer om fordele og ulemper ved 

skolerejser 9. kl., der drøftes af skolebestyrelsen. 

 

Skolebestyrelsen bakker op om nuværende praksis. 

 

11.  Drøftelse og beslutning om Grønt Flag 

/ Anton Lücke Wersinger 

(15 inutter) 

- Bilag: http://www.groentflag.dk/  

Udsat. 

12.  Drøftelse om personalets dag i oktober 

2019 

/Charlotte Pedersen 

(15 minutter) 

Udsat til august 2019. 

13. 9
. 
Eventuelt/meddelelser 

/Charlotte Pedersen 

(10 minutter) 

 Orientering fra formanden 

 

 Orientering fra ledelsen 

Skolens elevtal 

558 elever pr. 3/12-2018 - heraf 545 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. 

 

 Orientering fra andre 

 

 Andet 

 

http://www.groentflag.dk/
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14.  Orientering om personale/elever 

/John Larsen 

(5 minutter) 

(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 
 


