
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 

 

Onsdag den 9. december 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   

Susie Nielsen - susienicolaisen@hotmail.com  
Inger B. Hebelstrup - inger_bech75@hotmail.com  

Mette Sunekær 22434544 - msunekaer@hotmail.com  
 

Elev- og medarbejderrepræsentanter: 

Elevrådsformand Holger Ellegaard 7.i - Holger4261@gmail.com  
Elevrådsnæstformand – Thinus Møller 9.n – Thinusmoller@gmail.com  

Camilla Cortes – cacor@slagelse.dk  
Katrine Sørensen – katsr@slagelse.dk  

Ledere uden stemmeret: 
Lia Sandfeld (afdelingsleder) - liala@slagelse.dk  

John Larsen (skoleleder) 23303624 - Jolar@Slagelse.dk 

 Suppleanter for forældre: 

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

3. Rikke Kyndesen 60135107 - kyndesen78@gmail.com  
4. Anders B.L. Tange 61566013-

langkjaer.tange2@gmail.com  
5. Ann Leona Toftaliô 20684193 - annleona@toftalid.dk  

 

Suppleanter for medarbejdere: 

Pia Sørensen (suppleant for Camilla) - lisgm@slagelse.dk  
Christina Andersen (suppleant for Katrine) – chran@slagelse.dk  

 

 Fraværende: Katrine Sørensen (barsel), Mette Sunekær (Anders Tange er suppleant), Jens Rasmussen, Thinus Møller 

 

 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 

/Holger Ellegaard 

(5 minutter) 

 

Der har været elevrådsmøde, og Holger har 
deltaget i generalforsamling i Danske Skoleelever. 

 

SKE har talt om at holde en ”Saml skrald dag”, og 
det er der positiv stemning for, da Holger 
præsenterer det for vores elevråd. 

 

Elevrådet er glade for kantinen – de har ønsket 

julegodter i december måned. Der blev også talt 
om coronasituationen. 

 

3.  Orientering fra Skole & Forældre 

/Charlotte Pedersen 

(5 minutter) 

Charalotte fortæller, at hun og Katrine har deltaget 
i landsmødet i Skole & Forældre online. 
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 Dagsorden Referat 

 

4.  Orientering om ordblindeindsatsen 

/Lia Sandfeld 

(15 minutter) 

- bilag 

Lia orienterer om EVAs rapport ”kortlægning af 

folkeskolens praksis for arbejdet med rodblinde 
elever”. 

 

Efterfølgende orienteres om skolens arbejde med 
ordblinde elever. 

 

5.  Orientering om om www.børnungeliv.dk  

/Charlotte Pedersen 

(15 minutter) 

 

Charlotte fortæller, at der skulle have været et 

møde i starten af måneden, men at det er blevet 
aflyst.  

 

6.  Evaluering af skolernes motionsdag 9/10-
2020 

/Charlotte Pedersen 

(5 minutter) 

 

Eleverne har haft en hygelig motionsdag præget af 

Coronasituationen – i år handler det meget om det 
sociale samvær klasserne. 

 

7.  Drøftelse om sikker trafikvej 

/Charlotte Pedersen 

(30 minutter) 

- bilag 

Skolebestyrelsen drøfter sikker trafikvej og skolens 
principper for trafik. 

 

Der arbejdes videre med trafiksikkerhed og skolens 

principper for trafiksikkerhed i en arbejdsgruppe 
bestående af Charlotte og Lasse. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer må gerne komme med input 
til arbejdsgruppen. 

 

John sender den tidligere projektbeskrivelse på p-
pladsen til Charlotte og Lasse. 

 

8. 9
. 
Eventuelt/meddelelser 

/Charlotte Pedersen 

(10 minutter) 

 Orientering fra formanden 

Charlotte ringer til Karina og spørger, om hun vil have 
en fast plads i bestyrelsen. 

 

 Orientering fra ledelsen 

Skolens elevtal 

564 elever pr. 5/9-2020 - heraf 526 elever i 24 

almenklasser og 38 elever i 4 specialtilbud. 
Klassekvotienten er dermed 21,9 elever pr. 
almenklasse. 

 

Skolens økonomi 

Budget 2020 forventes overholdt, så vi er i balance ved 
regnskabetsårets afslutning. 
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John orienterer om, hvordan ledelsen har håndteret de 
coronaudbrud, der har været. 

 

John orienterer om status ved skoleindskrivning til 
kommende 0. kl. 

 

 Orientering fra andre 

Intet 

 

 Andet 

Intet 

 

9.  Orientering om personale/elever 

/John Larsen 

(5 minutter) 

(lukket punkt uden elevdeltagelse) 

Intet 

 

Møderække i skolebestyrelsen: 18/8-2020, 16/9-2020, 22/10-2020, 18/11-2020, 9/12-2020, 28/1-2021, 8/3-2021, 
12/4-2021, 25/5-2021, 17/6-2021 

 


