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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. 
 
 
 
Årsberetning 2010Årsberetning 2010Årsberetning 2010Årsberetning 2010    
 
� Vi har et rigtig godt og positivt samarbejde med elevrådet på skolen. I elevrådet 

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

 
� I 2009 påbegyndte vi en drøftelse af rygepolitikken på Eggeslevmagle Skole. 

Drøftelsen endte med en beslutning om rygeforbud på Eggeslevmagle Skole 
gældende fra den 1. august 2010. 

 
� I januar 2010 deltog vi i den 25. Tårnborgkonference, som er en konference for 

politikere, skolebestyrelsesmedlemmer, skoleledere, lærere og pædagoger og 
konferencen er arrangeret af ”Tårnborgkonferencen”. 

 
� I 2010 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 april 2010 gennemførte vi opstillingsmøde og efterfølgende valg til 

skolebestyrelsen. Der var god interesse for opstillingsmødet og for at stille op som 
repræsentant til skolebestyrelsen. Valgdeltagelsen var ca. 25 % og den nye 
skolebestyrelse tiltrådte i august 2010. 

 
� I foråret 2010 drøftede vi og besluttede klassedannelse samt timetalsplan for 

skoleåret 2010/2011. 
 

� I efteråret 2010 drøftede vi og besluttede diverse principper. Disse principper kan 
findes på www.eggeslevmagle-skole.dk under skolebestyrelsen. 

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

besparelser og skolestruktur. 
 

� I november 2010 deltog vi i fælles skolebestyrelsesmøder med repræsentanter fra 
skolebestyrelserne på Agersø Skole, Omø Skole, Boeslunde Skole, 



Kirkeskovsskolen, Skælskør Skole og Attekærgård Heldagsskole, hvor de bebudede 
besparelser også blev drøftet. 

 
� I december 2010 besluttede kommunen at starte forfra på processen. Nu er 

overskriften ”kvalitet i folkeskolen” og nye dialogmøder starter i foråret 2011.  
 

� Skolen fortsatte udviklingsarbejdet angående skolens fremtid. Konkrete forslag til 
linjer i 7. årgang blev præsenteret for lærere, elever og skolebestyrelsen. Lærere og 
elever kunne give point til de linjer, de fandt bedst. Ud fra denne undersøgelse 
besluttede skolebestyrelsen: ”Sportslinjen”, ”Science-/IT-linjen” og ”International 
Linje”. 

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

• Ferieplan 2011/2012 
• Budget 2011, 1. og 2. høringsrunde 
• Styrelsesvedtægt 
• Ny lokalplan for daginstitution ved Trestensgården 
• Kvalitetsrapport/handleplan for skoleområdet 
• B&U’s forslag til ledelsesgrundlag 

    
    
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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