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Skolebestyrelsesmøde 
Forældrerepræsentanter er velkomne til formøde kl. 18.45 

 

 
Tirsdag den 12. marts 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 

 Dagsorden Referat 

1. Beslutning om godkendelse af referat fra 
sidste møde 

/Charlotte Pedersen 

(5 minutter) 

- bilag er mailet efter sidste møde 

Skolebestyrelsen godkender referatet fra sidste 
møde. 

2. Orientering fra elevrådet 

/Anton Wersinger 

(5 minutter) 

August er valgt som elevrådsformad til skoleåret 
2019/2020. 

 

Anton har været til SKE-møde, hvor de har skrevet 
et høringssvar vedrørende ungeindsatsen og lavet 
aftaler om oprydning i anlægget den 25/5 i 
Slagelse. 

 

3. Orientering fra Skole & Forældre 

/Charlotte Pedersen 

(5 minutter) 

Charlotte orienterede om, at hun, Susie og Katrine 
har været til bestyrelsesseminar, og at det var super 
spændende og inspirerende – det handlede om 
forældreinddragelse. 
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4. Drøftelse om at levendegøre/synliggøre 
skolens nye værdiregelsæt 

/Charlotte Pedersen 

- bilag 

(15 minutter) 

De tre afdelinger orienterer om deres intention om 
at levendegørelse/synligørelse af det nye 
værdiregelsæt. 

 

SFO 

Vi italesætter over for børnene, at vi skal behandle 
hinanden med respekt, og selv være gode 
rollemodeller. Vi lærer dem om de sociale 
spilleregler gennem fælles aktiviteter. 

 

Vi skaber aktiviteter for børnene, som falder i 
deres interesse - samtidig er vi gode i teamet til at 
fordele de opstillede aktiviteter efter de voksnes 
styrker for at sikre høj faglighed og engagement. 
Det handler om, at vi er synlige for børn og 
forældre, det skaber tryghed for alle. 

 

Vi har rum og plads til alle, fordi vi har en masse 
forskellige aktiviteter, som spænder bredt. 

 

0.-6. kl. 

Afdelingen har intention om at synliggøre det 
visuelt via træstammer, der skal symbolisere de 
enkelte værdier. Eleverens egne ord på værdierne 
skal sættes på træstammerne som blade. 

 

7.-9. kl. 

Afdelingen har intention om, at eleverne og 
klasselæreren skal arbejde med værdiregelsættet i 
klassens tid, hvor man fx ved opstart af skoleåret 
kan tale om det i forbindelse med klassens sociale 
spilleregler og så inddrage det løbende. 

 

Det er også intentionen at italesætte det nye 
værdiregelsæt på forældremøder i udskolingen. 

 

 

Skolebestyrelsen drøfter medarbejdernes 
forslag/intention om levendegørelse/synligørelse af 
det nye værdiregelsæt. Skolebestyrelsen er enige i 
intentionerne og ønsker, at afdelingerne skal 
arbejde med værdiregelsættet på ovenstående måde 
fra begyndelsen af kommende skoleår. 

 

Charlotte skriver et opslag om det nye 
værdiregelssæt med henblik på orientering til alle 
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skolens forældre, som hun mailer til John, 
hvorefter han lægger det op på Forældreintra. 

 

5. Drøftelse og beslutning om Grønt Flag 

/ Anton Lücke Wersinger og Dennis Holm 

(15 minutter) 

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

Udsat til 1. april 2019. 

 

6. Orientering om kantineordning 

/John Larsen 

(10 min) 

John orienterer om, hvor han er i arbejdet med 
kantineordning. 

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 

(15 min) 

Skolebestyrelsen drøfter, hvordan dagsordenen 
skal se ud jf. dagsordenspunktet. 

 

Der er enighed om, at der bør være et årshjul, som 
indeholder de områder, vi skal igennem/føre tilsyn 
med i løbet af året. 

 

Der er endvidere enighed om, at dagsordenen skal 
være skarp, så den kun indeholder det, der skal 
tales om. Der kan fx værer 5 faste punkter, som vi 
altid skal igennem, og så et antal punkter som kan 
variere. 

 

Charlotte tager skolebestyrelsens input med i 
kommende dagsorden. 

 

8. Drøftelse og beslutning om regnskab 2018 

/John Larsen 

(10 min) 

- bilag 

Udsat til 1. april 2019. 

9. Drøftelse og beslutning om budget 2019 

/John Larsen 

(10 min) 

- bilag 

Udsat til 1. april 2019. 

10. Drøftelse og beslutning om timetalsplan 

/John Larsen 

(30 min) 

- bilag 

Udsat til 1. april 2019. 

11. Drøftelse og beslutning om høringssvar om 
Røgfri Skoletid 

/Charlotte Pedersen 

(15 min) 

Skolebestyrelsen drøfter høringssvar om Røgfri 
Skoletid. 
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- bilag er sendt i mail den 4/3-2019 Skolebestyrelsen skriver et høringssvar – Charlotte 
mailer høringssvaret til John, der sender det til 
forvaltningen. 

 

Skolebestyrelsen vil ved kommende møde drøfte 
og eventuelt beslutte nye ordensregler. 

 

12. Drøftelse om kommunikation vedrørende 
medbragte laptops 

/Charlotte Pedersen 

(10 min) 

Skolebestyrelsen drøfter kommunikation 
vedrørende medbragte laptops. 

 

Skolebestyrelsen er enige om, at den gældende 
praksis fortsætter. 

 

13. Drøftelse om kommunikation vedrørende 
skolebestyrelsesvalg 

/Charlotte Pedersen 

(10 min) 

 

Skolebestyrelsen drøfter kommunikation 
vedrørende skolebestyrelsesvalg. 

 

14. Drøftelse om implementering af Aula 

/Charlotte Pedersen 

(10 min) 

 

Skolebestyrelsen drøfter implementering af Aula. 

 

15. Drøftelse om Meebook 

/Charlotte Pedersen 

(10 min) 

 

Skolebestyrelsen drøfter Meebook. 

16. Drøftelse om personalets dag i oktober 
2019 

/Charlotte Pedersen 

(15 minutter) 

Udsat til august 2019. 

17. Eventuelt/meddelelser 

/Charlotte Pedersen 

(10 minutter) 

 Orientering fra formanden 

Charlotte er i dialog med Per Kensø omkring etablering 
af et skolebestyrelsesnetværk for alle skolebestyrelser. 

 

 Orientering fra ledelsen 

Skolens elevtal 

558 elever pr. 11/3-2019 - heraf 545 elever i 25 
almenklasser og 13 elever i 1 specialklasse. 
Klassekvotienten er dermed 21,8 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. 
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Ny lovgivning for børn i alderende 10-14 år, der måtte 
blive politianmeldt for vold mv. 

 

 Orientering fra andre 

Intet. 

 

 Andet 

Anton spørger til planlægning af 9. årgangs sidste 
skoledag, hvilket John besvarer. 

 

18. Orientering om personale/elever 

/John Larsen 

(5 minutter) 

(lukket punkt uden elevdeltagelse) 

Intet. 

 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 

 


