
Slagelse, den 27. august 2021 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 25.08 2021 kl. 18.45-20.30 på Marievangsskolen 

Mødeleder: Thomas K   Traktement: Drikkelse og lidt sødt  

Afbud fra: Søren, Maja, Jannik 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.45 - 18.47 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 11.06.21 

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: Skoledagens længde pkt. 8 

Aula pkt. 8. 

Årsager til at elever stopper pkt. 8 

Punkt 3 Skoleårets opstart 

Tid afsat 18.50– 19.20 

Punktet vedrører: Jørgen og Nanna orienterer om skoleårets opstart herunder: 

Velkomst af 0. årgang 

Opstart af Erhvervslinjen 

Covid-19 

Indstilling: Orientering og efterfølgende drøftelse: Hvordan har skoleårets opstart 

været fra dit perspektiv? 

Referat: 0.klasse er tidligere startet samlet, men i år har de enkelte elever 

mødte forskudt. De nye elever fik bl.a. kasketter af 9. klasse. Fine 

tilbagemeldinger. 

 

Erhvervslinjen er startet op med 14 og 12 elever. Linjen har været på 

ryste-sammen-tur og medarbejdere har også været sammen, så de 

kender hinanden. Til næste gang kunne et skema vises for 

erhvervslinjen – især ZBC. 

 

Ift. Covid 19 vi har ca. 10 elever, der er/har været positive i dette 

skoleår, og der har været hjemsendt elever. Især opsporingen kan 

være svær. 

Skolen tænker at tage i mod et tilbud om vaccinationscenter. 

Bestyrelsen samtykker. 

 

Punkt 4 Information om dialogmøde med Børne- og ungeudvalget 

Tid afsat 19.20 – 19.30  

Punktet vedrører: Thomas og Nanna orienterer fra mødet 

Indstilling: Drøftelse 



Referat: Thomas orienterede fra mødet med deltagelse af personale og 

elever. Deltagelse i workshops – brobygning, inklusion mv. 

 

Punkt 5 Bestyrelsens deltagelse på forældremøder 

Tid afsat 19.30– 19.50 

Punktet vedrører: Bestyrelsen har tidligere deltaget på 0., 1., 4. og 7. årgang. Fortsætter 

denne tradition.  

Hvordan indgås de konkrete aftaler? 

Hvad er bestyrelsens budskab på møderne? 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

Referat: Umiddelbart fortsætter traditionen – dog kun 0. 1. og 4. årgang. 

Thomas har lavet udkast til fremlæggelse for forældre. Der sendes 

indbydelser til Thomas. 

Punkt 6 Skolebestyrelsens forretningsorden, årshjul samt fastsættelse af nye 

mødedatoer 

Tid afsat 19.50 – 20.15 

Punktet vedrører: Skolebestyrelsens forretningsorden og årshjul gennemgås (se bilag) og 

det besluttes om eventuelle ændringer skal foretages. 

Mødedatoer for skoleåret 2021/2022 besluttes. 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

Referat: Forretningordenen blev gennemgået og det blev drøftet hvordan 

flere forældre kunne blive interesseret i bestyrelsen arbejde – bl.a. 

deltales i skolefester mv. 

Gennem Nanna spørger ZBC og de har en kandidat der kunne 

deltage i skolebestyrelsen. 

Det undersøges hvile medlemmer der er på valg. 

Årshjulet blev evalueret. Økonomi opprioriteres og Nanna sætter 

punkter i årshjulet 

På næste møde diskuteres bestyrelsens indsatsområder. Alle tænker 

over indsatsområder til næste gang. 

Onsdag d. 29. september 18.45 

Onsdag d. 27. oktober. 

Onsdag d. 24. november 

Onsdag d. 8. december kl. 18.00. 

Onsdag d. 19. januar. 

Onsdag d. 23. februar. 

Onsdag d. 30. marts. 

Onsdag d. 27. april. 

Onsdag d. 25. maj 

Onsdag d. 22. juni kl. 18.00 

 

Punkt 9 Gensidig information 

Tid afsat 20.15 – 20.30 

Punktet vedrører: Mulighed for gensidig information fra ledelse, medarbejdere og øvrige 

bestyrelsesmedlemmer 

Indstilling: Orientering. 

Referat: Eleverne må ikke forlade skolen, elever er ude i alle frikvarterer. 

Eleverne tages i mod ved indgangen. 

Ombygningen i H/D bygningen er udskudt flere gange, men der 



 

 

 

 

forventes snarlig igangsætning. Faldunderlag undersøges. 

det forventes at ansætte 2 nye medarbejdere. 

Thomas er inviteret til bestyrelsesnetværket. 

Cajsa orienterede om at 1. klasse har fået en god opstart. 

Punkt 10 Åbent for tilføjelser og nye punkter 

Tid afsat 20.30 – 20.40 

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

mv. 

Indstilling: Beslutning. 

Referat: Bestyrelsesgruppe i Aula er oprettet. Nanna skriver i nyhedsbrevet at 

man kan skrive til bestyrelsen. 

Timetallet er nedsat i forhold til 16.b og der er ligeledes konverteret 

timer i år. Bestyrelsen er interesseret i at få kortere skoledage. 

Ledelsen er opmærksom på elever der skifter skole. 

Punkt 11 Punkter til kommende møde 

Tid afsat 20.40 – 20.45 

Punktet vedrører: Ønsker til dagsordenspunkter til kommende møde 

Indstilling:  

Referat:   


