
Årsberetning 2011Årsberetning 2011Årsberetning 2011Årsberetning 2011    fra skolebestyrelsen på Eggeslevmagle Skolefra skolebestyrelsen på Eggeslevmagle Skolefra skolebestyrelsen på Eggeslevmagle Skolefra skolebestyrelsen på Eggeslevmagle Skole    
    
    
Skolebestyrelsen består afSkolebestyrelsen består afSkolebestyrelsen består afSkolebestyrelsen består af    
7 forældrevalgte medlemmer (og suppleanter) 
2 medarbejderrepræsentanter 
2 elevrepræsentanter 
skolelederen og en af de øvrige fra ledelsen 
 
Skolebestyrelsens opgave er i høj grad at træffe beslutning om, hvilke overordnede 
principper skolen i det daglige skal arbejde ud fra. På skolebestyrelsesmøderne 
behandles desuden emner, som har betydning for elever og forældre. 
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� Vi har et rigtig godt og positivt samarbejde med elevrådet på skolen. I elevrådet 

sidder engagerede elever, som gider skolen og som stiller krav på en konstruktiv 
måde. Eleverne deltager engageret i diverse drøftelser og kommer med forslag og 
input på en positiv måde. 

 
� I 2011 har vi startet næsten hvert møde med et temapunkt, hvor vi fik information 

om skolen. Temapunkter har været: 
                        Orientering om resursecenter 
     Orientering om SFH Guldminen 
 
� I 2011 påbegyndte vi en dialog med BUI om de lange bus ventetider, der er for en 

del af eleverne. Dialogen blev bremset af processen om ny skolestruktur, men nu 
vil vi gerne tage dialogen op igen. 

 
� I 2011 drøftede vi – og besluttede – en ændring af afholdelse af lejrskoler fra 6. 

klasse til 7. klasse. Denne ændring besluttede vi, da vi oplever at skolens personale 
fagligt og socialt bedre kan udnytte en lejrskole i 7. klasse efter vi har indført linjer 
i overbygningen. Dermed kan lejrskolen være starten på og grundlag for et godt 
overbygningsforløb. 

 
� I 2011 startede vi drøftelser om nye tiltag i mellemtrinnet. Efter nogle gode 

drøftelser og oplæg, besluttede vi i marts 2012 at indføre nye tiltag i indskoling og 
mellemtrin, for at sikre bedre mulighed for trivsel og faglig udvikling hos eleverne. 
Desuden sikre disse nye tiltag sammen med linjerne i overbygningen, at der er en 
rød tråd igennem hele skoleforløbet på Eggeslevmagle Skole. 

� I januar 2011 deltog vi i den 25. Tårnborgkonference, som er en konference for 
politikere, skolebestyrelsesmedlemmer, skoleledere, lærere og pædagoger og 
konferencen er arrangeret af ”Tårnborgkonferencen”. 

 
� I april 2011 deltog vi i en skolekonference arrangeret af BULU, Slagelse 

Kommune. Konferencen skal give deltagerne viden om de indsatsområder, som det 
politiske niveau, Center for Skole og skolerne i Slagelse Kommune er inddraget i. 

 



� I foråret 2011 drøftede vi og besluttede klassedannelse samt timetalsplan for 
skoleåret 2011/2012. Grundet de økonomiske besparelser så vi os nødsaget til at 
nedlægge klasser og skære ned på holddeling samt timetallet i udvalgte fag og 
årgange. 

 
� I efteråret 2010 deltog vi i flere dialogmøde med Slagelse Kommune angående 

besparelser og skolestruktur. I december 2010 besluttede Byrådet en række 
økonomiske besparelser for skolerne, men udsatte beslutningen om ny 
skolestruktur et år. Dermed genstartede processen med at udarbejde et forslag til 
ny skolestruktur. Overskriften blev ”Kvalitet i folkeskolen” og nye dialogmøder 
startede i foråret 2011. I februar 2012 besluttede Byrådet ny skolestruktur. Læs 
mere på Slagelse.dk.  

 
� I 2011 startede vi en drøftelse om skolens toiletter. Mange elever oplevede, at 

toiletterne var ulækre. Elevrådsrepræsentanterne viderebragte disse drøftelser til 
elevrådet, som efterfølgende drøftede sagen i klasserne. Generelt var alle enige om, 
at toiletterne skal bruges med respekt. I skrivende stund er standarden forbedret. 
Punktet drøftes fortsat regelmæssigt i elevrådet og vi følger op på punktet, hvis der 
skulle opstå et problem igen. 

 
� I november 2011 deltog vi i fælles skolebestyrelsesmøde med repræsentanter fra 

skolebestyrelserne på Agersø Skole, Omø Skole, Boeslunde Skole, 
Kirkeskovsskolen, hvor de bebudede besparelser også blev drøftet. 

 
� Vi har i samarbejde med skolen udarbejdet høringssvar til følgende høringer: 

• Ferieplan 2012/2013 
• Budget 2012, 1. og 2. høringsrunde 
• Styrelsesvedtægt 
• Kvalitetsrapport/handleplan for skoleområdet 

    
    
Udover de ovenfor anførte punkter, har vi i skolebestyrelsen drøftet diverse emner. 
 
Alle referater fra vores møder kan indhentes på www.eggeslevmagle-skole.dk under 
Skolebestyrelsen. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Mette N. Kristensen 
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