
Slagelse, den 14. oktober 2021 

Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 27.10 2021 kl. 18.45-20.45 på Marievangsskolen 

Mødeleder: Thomas K   Traktement: Drikkelse og lidt sødt  

Afbud fra: Bo, Cajsa og Lisbeth Vognsen 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.45 - 18.47 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 29.09.21 

Indstilling: Godkendelse. 

Referat: Godkent 

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden 

Tid afsat 18.47 – 18.50 

Punktet vedrører: Godkendelse samt mulighed for tilføjelser. 

Indstilling: Godkendelse. 

Referat: Godkendt 

Punkt 3 Nyt fra elevrådet 

Tid afsat 18.50– 19.00 

Punktet vedrører: Elevrådsrepræsentanterne fortæller nyt fra elevrådet. 

Indstilling: Orientering 

Referat: Elevrådet har talt med de forskellige årgange, om de vil bruge 

skoleboden.  

Punkt 4 Økonomi 

Tid afsat 19.00 – 19.10 

Punktet vedrører: Nanna informerer om skolens økonomi 

Indstilling: Orientering og mulighed for spørgsmål / drøftelse 

Referat: Stort overskud grundet forbehold i forhold til klassedannelser, ledelse 
mv 

Udgifter til computere, gardiner og telefonsystemer samt andet 

inventar er ikke indlagt i budgettet. Derudover spørges elevrådet 

omkring bevægelsesaktiviteter. 

Derudover ansættes en afdelingsleder mere. 

 

Skolebestyrelse ønsker en gennemgang af ressourcetildelingen 

Punkt 5 Skolemad 

Tid afsat 19.10– 19.50 

Punktet vedrører: Nanna melder tilbage i forhold til undersøgelse af skolemadstilbud. 

Drøftelse af principper for madtilbud. Nuværende kostpolitik er 

vedlagt som bilag. 

Indstilling: Orientering og drøftelse 

Referat: Nanna har undersøgt mulighederne for skolemad på Søndermark og 

Nymarkskolen, hvor der ansat en person 30 timer.  Der har været store 
anlægsudgifter ved etablering af køkkener. Prisniveauet er 10 kr. 

Nanna ønsker at skolebestyrelsen laver nogle principper, der beskriver 

hvilke elever, der skal have tilbuddet og hvilken kostpolitik der skal 

gælde. 



 

 

 

Nanna tager kontakt til Henrik (Søndermark)for at lade os inspirere af 

deres løsning. 

Ledelsen arbejder videre med en lille løsning. 

Punkt 6 Underretning om elevernes udbytte af undervisningen 

Tid afsat 19.50 – 20.00 

Punktet vedrører: Jørgen og Nanna beskriver, hvordan skolen følger elevernes faglige 

progression. 

Der gives en overblik over skolens resultater ved afgangsprøverne 

2021. 

Indstilling: Orientering og mulighed for spørgsmål / drøftelse og beslutning 

Referat: Nanna orienterede om elevernes udbytte af undervisningen og de 

tiltag der benyttes på skolen for at eleverne kan hæve deres karakter. 
Nanna påpegede at vi har udfordringer med at løfte elever med 

fattigt ordforråd. 

Punkt 7 Evaluering af principper 

Tid afsat 20.00 – 20.20 

Punktet vedrører: Thomas og Nanna giver et overblik over hvilke principper der er 

gældende. 
Drøftelse af om der er nogle principper som bør revideres. 

Indstilling: Orientering, drøftelse og beslutning 

Referat: Nanna medbringer hvilke principper, der skal forelægge. 
Derudover evalueres værdiregelsættet på næste møde. 

Punkt 8 Gensidig informationer 

Tid afsat 20.20 – 20.30 

Punktet vedrører: Alle bestyrelsens medlemmer har mulighed for at give informationer. 

Indstilling: Orientering 

Referat: Markedsdag afholdt med succes. 
ift. Corona er 3. årgang ramt og der samarbejdes med Falck om 

testning af elever. 

Thomas har meldt afbud til formandsmødet, men fortsætter i arbejdet. 

Punkt 9 Mulighed for nye punkter 

Tid afsat 20.30 – 20.40 

Punktet vedrører: Organisering af skolefest 

Indstilling:  

Referat: Elevrådet er bekymret for at eleverne skal med til skolefest. 
Ledelsen og elevrådet finder en passende løsning på 

problemstillingen. 

Punkt 10 Punkter til kommende møder 

Tid afsat 20.40 – 20.45 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

Indstilling:  

Referat: Værdiregelsæt og status på principper 

Skolebod. 



 


