
 

Slagelse, den 27. marts 2021 

Skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 24.3 2021 kl. 18:45-20:30 på TEAMS 

Mødeleder: Thomas K Traktement: 

Afbud fra:    

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.45 - 18.47 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 24.02.21 

Indstilling: Godkendelse. 

Referat: Godkendt 

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden 

Tid afsat 18.47 – 18.50 

Punktet vedrører: Godkendelse samt mulighed for tilføjelser. 

Indstilling: Godkendelse. 

Referat: Pkt. 9  

Carsten. Skolesvømning og evt. andre fag, der er blevet aflyst. 

Thomas. Orientering om møder for netværk for Sb. medlemmer 

Punkt 3 Gensidig præsentation 

Tid afsat 18.50– 19.05 

Punktet vedrører: Præsentation af Nanna Kessel og bestyrelsesmedlemmerne 

Indstilling: Præsentation 

Referat: Præsentation af skolebestyrelsesmedlemmerne. 

Punkt 4 Status på Corona-situationen. 

Tid afsat 19.05 – 19.15 

Punktet vedrører: Jørgen og Nanna orienterer om status 

Indstilling: Drøftelse 

Referat: Ift. smitte. 2 smittetilfælde i den sidste måned, men ro på nu. 

Planlægning i forhold til genåbning efter skole. Klasserne mødes i 
forskudte uger og skal opholde sig klassevis. 

Det forsøges at have så få medarbejdere om klassen som muligt om 

klassen. Ift. test anbefales det at alle over 12 år testes 2 gange om 

ugen. Stort arbejde med journalføring, som varetages af Maja og 

sekretærerne. Der er opmærksomhed på øget rengøring. 

Ledelsen er opmærksom på at eleverne ikke klumper sammen inden 

skole og ved indgangene. 
I forhold til afspritning og vask af hænder er ledelsen opmærksomhed 

på ”røde hænder” 

Det er trivslen der er i fokus i øjeblikket. 

Punkt 5 Høring vedr. fritagelse for nationale test (se bilag) 

Tid afsat 19.15– 19.25 

Punktet vedrører: Skolebestyrelsesformanden har udarbejdet et forslag, som skal 
behandles 

Indstilling: Beslutning af høringssvar 

Referat: Bestyrelsen godtager det fremsendte høringssvar. 

Elevrådets høringssvar viser at de er ikke så glade for de nationale test. 

Punkt 6 Kommende skoleår / Jørgen og Nanna 

Tid afsat 19.25 – 19.45 
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Punktet vedrører: Jørgen og Nanna beskriver overordnede indsatser for kommende 

skoleår.  

Derefter drøftelse af indsatsområderne 

Indstilling: Drøftelse 

Referat: I kommende skoleår er ”Marievang-trekanten” grundlaget. 

I næste år er indsatsområderne: 
Inklusion – og evaluering og etablering af mellemtilbud. 

Professionelle fællesskaber – hvordan arbejder vi sammen og lærer af 

hinanden. 

Erhvervslinjen. Etablering og udvikling af denne. 

Punkt 7 Skolebestyrelsens årsberetning 

Tid afsat 19.45 – 19.55 

Punktet vedrører: Input til skolebestyrelsens årsberetning 

Indstilling: Drøftelse 

Referat: Thomas kommer med oplæg til årsberetning. 

Punkt 8 Efterretningssager 

Tid afsat 19.55 – 20.05 

Punktet vedrører: Drøftelse/orientering – særligt med henblik på trafiksituationen 

omkring skolen 

Indstilling: Orientering. 

Referat: Der arbejdes på at rettet ringetiderne, så de passer til bustiderne. 

Skolebestyrelsen orienteres om dette. Det drejer sig om bus 904. 
Der har været afholdt møde med medarbejdere fra kommunen. 

Lyssignal. Fodgængerfeltet rykkes evt. frem, så der er bedre udsyn. 

Ved afsætning af børn, skriver ledelsen ud om korrekt afsætning af 

elever, så kø undgås. 

 

8.a. gensidig orientering 
Gensidig information. 
Der har været fokus på trivsel og eleverne har været glade for at 

komme tilbage i skole. 

SFO´en har stor tilslutning på trods af zoneopdeling mv. 

Ejendomsservice har kigget på døren, så den åbner korrekt. 

Punkt 9 Åbent for tilføjelser og nye punkter 

Tid afsat 20.05 – 20.15 

Punktet vedrører: Korte drøftelser, afklaringer og opsamling af punkter til fremtidige 

bestyrelsesmøder 

Indstilling: Drøftelse/orientering 

Referat: Thomas deltog ikke i mødet ”Kvalitet i folkeskolen” 

Skolesvømning, lejrskoler mv. aflyses og erstattes ikke. Skolebestyrelsen 

kan evt. tænke over temaer der bør gennemføres eller huskes. 

Punkt 10 Eventuelt 

Tid afsat 20.15 – 20.25 

Punktet vedrører: Korte spørgsmål til kort afklaring, kort orientering om relevante emner 

mv. 

Indstilling: Beslutning. 

Referat: Nanna Mundts  stilling er slået op, hvor der er fundet en løsning indtil 

videre. 

Skolebestyrelsen opfordres til at være med til de kommende 

ansættelsessamtaler.  

Punktet tages op ved næste bestyrelsesmøde. Nanna inviterer Cajsa 

til videre dialog. 


