
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 

 

Tirsdag den 25. maj 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: Jens Rasmussen, Kamilla Kastberg, Rikke Johansen og August Rasmussen (afbud) 

 

 Dagsorden Referat 

1.  Temapunkt med orientering og dialog om 
SP1 

/Camilla Cortes, Pia Sørensen 

(30 minutter) 

 

Udsat 

2.  Beslutning om godkendelse af referat fra 
sidste møde 

/Charlotte Pedersen 

(5 minutter) 

- bilag er mailet efter sidste møde 

 

Skolebestyrelsen godkender referatet. 

3.  Orientering fra elevrådet 

/August Rasmussen 

(5 minutter) 

 

Der har ikke været holdt elevrådsmøde siden sidst 
grundet COVID-19. 

4.  Orientering fra Skole & Forældre 

/Charlotte Pedersen 

Charlotte fortæller, at der har været holdt 
hovedbestyrelsesmøde. 
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 Dagsorden Referat 

(5 minutter) 

 

5.  Drøftelse og beslutning om forbud mod 

energidrik på skolen - herunder drøftelse 
og beslutning om principper for rusmidler 

/Charlotte Pedersen 

(30 minutter) 

- bilag 

 

Udsat indtil Kamilla kan deltage. 

 

Skolebestyrelsen drøfter forbud mod energidrik på 
skolen. 

 

Der er enighed om, at energidrik er dårligt for 
eleverne og til kommende møde undersøger 
Kamilla evidens for, hvor usundt/skadeligt det er. 

 

Rikke og Camilla drøfter et eventuelt forbud mod 
energidrik med personalet. 

 

6.  Drøftelse og beslutning om kantinens navn 

/Charlotte Pedersen 

(15 minutter) 

 

Elevrådets tre navneforslag til kantinen: 

 Madkassen 

 Highway 

 Hjørnet 

 

Skolebestyrelsen beslutter, at kantinen skal hedde 
”Madkassen”. 

 

7.  Orienterng og drøftelse om skolens 
foreløbige håndtering under COVID-19 

/Charlotte Pedersen 

(15 minutter) 

 

John fortæller om skolens foreløbige håndtering af 
COVID-19 i perioden 15/4 til i dag. 

 

Efterfølgende drøfter skolebestyrelsen 
håndteringen. 

 

8. 9
. 
Eventuelt/meddelelser 

/Charlotte Pedersen 

(10 minutter) 

 Orientering fra formanden 

I bestyrelsesnetværket har der været talt om, at det 
kunne være godt med en lokal evaluering af 
coronaperioden. 

Har man highlights til årsberetningen, må de gerne 
sendes til Charlotte.  

 

 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. 
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 Dagsorden Referat 

 

 Orientering fra andre 

Intet 

 

 Andet 

Opfølgning på Grønt Flag 

 

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 

 


