
Slagelse, den 30. november 2021 

Referat fra skolebestyrelsesmøde den 241121 

Mødeleder Thomas K. 

Traktement: Kage ved Louise 

Afbud fra: Cajsa, Louise, Jannik 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.45 - 18.47 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 27.10.21 

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: Godkendt 

Punkt 3 Nyt fra elevrådet 

Tid afsat 18.50– 19.00 

Punktet vedrører: Elevrådsrepræsentanterne fortæller nyt fra elevrådet. 

Indstilling: Orientering 

Referat: Gergø har været på besøg hos elevrådet og inspirere til mere 
bevægelse bl.a. fitness, basketbaner, fodboldbaner, skaterbane. 

Punkt 4 Orientering om Båndet 

Tid afsat 19.00 – 19.20 

Punktet vedrører: AKT-medarbejdere Ulla og Dorrit fortæller om vores Båndtilbud. 

Økonomi 

Indstilling: Orientering og mulighed for spørgsmål / drøftelse 

Referat: Dorrit forklarede om båndet og hvordan der arbejdes med elevernes 

trivsel og læring samt samarbejde med den ordinære klasse og 
forældre. 

Punkt 5 Skolebestyrelsens principper 

Tid afsat 19.20– 19.30 

Punktet vedrører: Nanna fremlagde hvilke principper folkeskoleloven foreskriver, at 

bestyrelsen tager stilling til. (se bilag Udklip fra Bekendtgørelse af lov 

om Folkeskolen – §44 stk. 2 er interessant i denne forbindelse) 

Indstilling: Orientering og drøftelse 

Referat: Principperne evalueres i forbindelse med drøftelser af 
problemstillinger, hvor principperne kan give en ramme for løsning af 

problemer. 

Punkt 6 Værdigrundlag 

Tid afsat 19.30 – 20.00 

Punktet vedrører: Skolens værdigrundlag drøftes. Skal der foretages ændringer, 

justeringer eller kan det godkendes uændret? 
Værdier ses her: 

Link til Marievangsskolens hjemmeside 

https://marievangsskolen.slagelse.dk/om-skolen


 

 

Indstilling: Drøftelse 

Referat:  Værdigrundlaget drøftes næste gang. 

Punkt 7 Principper for inklusion 

Tid afsat 20.00 – 20.20 

Punktet vedrører: Bestyrelsen skal udarbejde principper for inklusion.  

Drøftelse tages i mindre grupper ud fra nogle holdningsspørgsmål. 

Opsamling til sidst. 

 

Indstilling: Orientering, drøftelse og beslutning 

Referat: Slagelse kommune forlanger at der skal være et princip for inklusion. 

Bestyrelsen arbejdede i grupper med inklusion på baggrund af 

inspirationspapir. Gruppernes arbejde skrives sammen af Nanna og 
fremlægges på et bestyrelsesmøde. 

Punkt 8 Gensidig informationer 

Tid afsat 20.20 – 20.30 

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

Indstilling: Orientering 

Referat: Klasserne skal være sammen og må ikke være sammen med andre 

elever. Derfor aflyses bl.a. ture ud af huset mv. 

Renovering af Håndværk og design – færdiggørelse til vinterferien. 
Nanne redegjorde for historien bag ved udklædningshistorien på 

facebook. 

Tina -  ny sekretær starter 1. december. Derudover ansættes ny 

afdelingsleder for udskolingen fredag d. 16. december. 

Problemer med hærværk på cykler. 

Skilte er sat op ved fritidsdelen, som virker. 

Nanna fortalte om modtagerklasser. 
Seksualundervisining drøftet. Elevrådet ønskede professionelle 

oplægsholderes, der kan fortælle mere om den psykologiske del af 

seksualundervisning – minoritetsproblemer – det at sige nej mv. 

Ledelsen og elevrådet arbejder videre med det 

Punkt 9 Mulighed for nye punkter 

Tid afsat 20.30 – 20.40 

Punktet vedrører: Mulighed for drøftelse af korte nye punkter 

Indstilling:  

Referat:   

Punkt 10 Punkter til kommende møder 

Tid afsat 20.40 – 20.45 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

Indstilling:  

Referat:   


