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Skolebestyrelsesmøde 
Forældrerepræsentanter er velkomne til formøde kl. 18.45 - aflyst pga. 
temamøde på Nymarkskolen 

 

 
Tirsdag den 26. februar 2019 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: Lasse Bager, Anton Wersinger, August Rasmussen 

 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) 

Udsat. 

3. Orientering fra Skole & Forældre 

/Charlotte Pedersen 

(5 minutter) 

Udsat. 

4. Drøftelse om at levendegøre/synliggøre 
skolens nye værdiregelsæt 

/Charlotte Pedersen 

- bilag 

(15 minutter) 

Udsat til 12. marts 2019. 
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5. Drøftelse og beslutning om Grønt Flag 

/ Anton Lücke Wersinger og Dennis Holm 

(15 minutter) 

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

Udsat til 12. marts 2019. 

 

6. Drøftelse og beslutning om kantineordning 

/Jens Rasmussen 

(5 min)  

Skolebestyrelsen har i dag været på Nymarkskolen 
for at se og høre om deres kantineordning. 

 

Efterfølgende drøfter bestyrelsen muligheden for at 
etablere en kantineordning på Eggeslevmagle 
Skole. 

 

Skolebestyrelsen er enige om, at der skal arbejdes 
videre med muligheden for en kantineordning. 

 

John går i gang med at undersøge, hvad det vil 
koste at etablere og drive en kantine. 

 

Kamilla undersøger muligheden for, om der kan 
søges fondsmidler. 

 

7. Drøftelse og beslutning om dagsordenens 
indhold - ved at tydeliggøre skal-opgaver i 
dagsordnen eller via årshjul kan vi sikre 
korrekt tilsyn gennem valgperioden og 
synliggøre ressourcer til yderligere temaer 

/Charlotte Pedersen 

(10 min) 

Udsat. 

8. Drøftelse og beslutning om forslag om 
udskolingen 

/Henrik Høyen og Morten Hoffmeier 

(30 min) 

Morten fremlægger udviklingsgruppens arbejde. 

 

Skolebestyrelsen drøfter udviklingsgruppens 
arbejde. 

 

Elevrådet og personalet er for udviklingsgruppens 
arbejde – herunder med madkundskab som valgfag 
med de fremførte præmisser. 

 

Skolebestyrelsen godkender forslaget inklusiv de 
fremførte præmisser. Ledelsen arbejder videre med 
at udmønte det. 

9. Drøftelse om personalets dag i oktober 
2019 

/Charlotte Pedersen 

(15 minutter) 

Udsat til august 2019. 
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10. Eventuelt/meddelelser 

/Charlotte Pedersen 

(10 minutter) 

 Orientering fra formanden 

Intet 

 

 Orientering fra ledelsen 

Skolens elevtal 

554 elever pr. 17/1-2019 - heraf 541 elever i 25 
almenklasser og 13 elever i 1 specialklasse. 
Klassekvotienten er dermed 21,6 elever pr. 
almenklasse. 

 

Skolens økonomi 

Regnskab 2018 forventes overholdt, så vi er i 
balance/har et lille overskud ved regnskabetsårets 
opgørelse. 

Budget 2019 forventes overholdt, så vi er i balance ved 
regnskabetsårets afslutning. 

 

 Orientering fra andre 

Intet. 

 

 Andet 

Intet. 

 

11. Orientering om personale/elever 

/John Larsen 

(5 minutter) 

(lukket punkt uden elevdeltagelse) 

Udsat. 

 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 

 


