
Eggeslevmagle Skole 

Et godt sted at være er et  godt sted at lære 

Formand: Ansvar for dagsorden til møder, årsberetning og årligt møde om skolens virksomhed med fremlæggelse af årsberetning mv. 

Næstformand: Afløser formand ved forfald 
Ansvarlig for kontakt til Skole & Forældre: Formand 

Ansvarlig for specialklassernes perspektiv: Næstformand 

Skolebestyrelsesmøde 
Forældrerepræsentanter er velkomne til formøde kl. 18.45 

 

Torsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 
 

Dagsorden og referat sendes til alle deltagere i skolebestyrelsemødet. Forældresuppleanter indkaldes af 

forældrerepræsentanter, der melder afbud – efterfølgende orienteres alle med mail. Elever og medarbejdere 
koordinerer ligeledes selv indkaldelse af suppleant.  

 

 Forældrerepræsentanter: 

Charlotte Pedersen - zilotte@gmail.com  
Lasse Bager - lbager@stofanet.dk  

Jens Rasmussen 40203071 - jens221072@icloud.com  
Katrine Onstrup - onstrupk@hotmail.com  

Kamilla L.C. Kastberg – Stationsforstanderinden@hotmail.com   
Susie Nielsen - susienicolaisen@hotmail.com  

Inger B. Hebelstrup - inger_bech75@hotmail.com  
 

Elev- og medarbejderrepræsentanter: 

Elevrådsformand August Barholt Rasmussen 8.i – august.bar-
holt@gmail.com  

Elevrådsnæstformand – Holger Ellegaard 6.b - Holger4261@gmail.com  
Morten Hoffmeier – mohof@slagelse.dk  

Camilla Cortes – cacor@slagelse.dk  
Ledere uden stemmeret: 

Lia Sandfeld (afdelingsleder) - liala@slagelse.dk  
John Larsen (skoleleder) 23303624 - Jolar@Slagelse.dk 

 Suppleanter for forældre: 

1. Lise Karlsson 20912817 - lise.karlsson78@gmail.com  
2. Mette Sunekær 22434544 - msunekaer@hotmail.com  

3. Karina B. Nikolajsen 22572162 - kategorina30@gmial.com  
4. Eydis Sól Jónsdóttir 42460301 - eydissol81@gmail.com  

5. Rikke Kyndesen 60135107 - kyndesen78@gmail.com  
6. Anders B.L. Tange 61566013-

langkjaer.tange2@gmail.com  
7. Camilla Jensen ukendt - camillapetersen1986@gmail.com  

8. Ann Leona Toftaliô 20684193 - annleona@toftalid.dk  

Suppleanter for medarbejdere: 

Pia Sørensen (suppleant for Camilla) - lisgm@slagelse.dk  
Rikke Johansen (suppleant for Morten) – margg@slagelse.dk  

 

 Fraværende: August Rasmussen, Holger Ellegaard, Kamilla Kastberg, Laser Bager ankom ca. 19.20 og Jens Rasmussen ankom ca. 19.30 

 

 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 

/August Rasmussen 

(5 minutter) 

 

Udsat. 

3.  Orientering fra Skole & Forældre 

/Charlotte Pedersen 

(5 minutter) 

 

I Skole og Forældre kan man nu oprette sig som 
personligt støttemedlem.  

Forældrerådgivningen i Skole og Forældre har nu 
også åbent om aftenen. 

Skolen laver et link til forældrerådgivningen på 
Aula (Skole og Forældre). 
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 Dagsorden Referat 

4.  Drøftelse/tilsyn med skolehjemsamarbejde 

/Charlotte Pedersen 

(30 minutter) 

- bilag 

 

Udsat - punktet genoptages i marts måned. 

 

Klasselærere og forældrerødder melder via deres 
repræsentanter tilbage til skolebestyrelsen med 
deres oplevelser af, hvordan det fungerer. 

 

Link med bilag fra Charlotte: https://www.skole-
foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-

formand-begejstret-over-ny-rapport-om-skole-
hjem-samarbejdet 

 

5.  Drøftelse og beslutning om principper for 
sund kost 

Charlotte Pedersen 

(30 minutter) 

- bilag 

 

Skolebestyrelsen drøfter principperne for sund 
kost. 

 

Skolebestyrelsen reviderer og beslutter ny udgave 
af pincipper for sund kost. 

 

Ved næste møde drøfter skolebestyrelsen igen 
udvalget af mad/kage i kantinen. 

6.  Drøftelse og evaluering af røgfri skoletid 

Charlotte Pedersen 

(15 minutter) 

 

Skolebestyrelsen drøfter og evaluerer røgfri 
skoletid. 

 

Det er skolens oplevelse, at personalet overholder 
den røgfri skoletid. 

 

Det er kun få elever, vi har taget i at ryge på/uden 
for skolen – konsekvensen har været indragelse af 
deres frikvarterer i en periode. 

 

7.  Orientering om Skælskørmøderne og 
drøftelse om principper for rusmidler 

Charlotte Pedersen 

(30 minutter) 

- bilag 

Charlotte har deltaget i Skælskørmøderne, hvilket 
hun orienterer om. 

Det er nogle lokalpolitikere, der har taget initiativ 
til at drøfte og eventuelt gøre noget for ungemiljøet 
i Skælskørområdet. 

 

Skolebestyrelsen drøfter princippet for rusmidler, 

og Rikke og Camilla går i personalegruppen for en 
drøftelse af, om der skal være et forbud mod 
energidrikke i skoletiden. 

 

Punktet genoptages ved kommende møde med 
henblik på en drøftelse af et eventuelt forbud mod 
energidrikke. 

https://www.skole-foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-formand-begejstret-over-ny-rapport-om-skole-hjem-samarbejdet
https://www.skole-foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-formand-begejstret-over-ny-rapport-om-skole-hjem-samarbejdet
https://www.skole-foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-formand-begejstret-over-ny-rapport-om-skole-hjem-samarbejdet
https://www.skole-foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-formand-begejstret-over-ny-rapport-om-skole-hjem-samarbejdet


Eggeslevmagle Skole 

Et godt sted at være er et  godt sted at lære 

Formand: Ansvar for dagsorden til møder, årsberetning og årligt møde om skolens virksomhed med fremlæggelse af årsberetning mv. 

Næstformand: Afløser formand ved forfald 
Ansvarlig for kontakt til Skole & Forældre: Formand 

Ansvarlig for specialklassernes perspektiv: Næstformand 

 Dagsorden Referat 

 

8. 9
. 
Eventuelt/meddelelser 

/Charlotte Pedersen 

(10 minutter) 

 Orientering fra formanden 

Charlotte orienterer om åbningen af kantinen. 
Sjællandske og TV2Øst var forbi. 

 

Charlotte deltog i KL’s Børne- og Ungetopmøde.  

 

 Orientering fra ledelsen 

Skolens elevtal 

559 elever pr. 7/2-2020 - heraf 536 elever i 24 

almenklasser og 23 elever i 3 specialtilbud. 
Klassekvotienten er dermed 22,3 elever pr. 
almenklasse. 

 

Skolens økonomi 

Budget 2020 forventes overholdt, så vi er i balance ved 
regnskabetsårets afslutning. 

 

John orienterer om, at der formentlig bliver truffet en 
politisk beslutning om fodboldklasse i starten af marts 
måned. 

 

 Orientering fra andre 

Intet. 

 

 Andet 

Intet. 

 

9.  Orientering om personale/elever 

/John Larsen 

(5 minutter) 

(lukket punkt uden elevdeltagelse) 

 

John orienterer. 

 

 

 

Møderække i skolebestyrelsen: 28/8-2019, 19/9-2019, 10/10-2019, 12/12-2019, 23/1-2020, 18/2-2020, 9/3-2020, 
14/4-2020, 25/5-2020, 22/6-2020 

 

 


