
Slagelse, den 19. januar 2021 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 19.01.2022 kl. 18.45-20.45 på Marievangsskolen 

Mødeleder: Thomas K   - Mødet foregik online 

Afbud fra: 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.45 - 18.47 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 08.12.22 

Indstilling: Godkendelse 

Referat: Godkendt 

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden 

Tid afsat 18.47 – 18.49 

Punktet vedrører: Godkendelse samt mulighed for tilføjelser. 

Indstilling: Godkendelse. 

Referat: Ingen tilføjelser 

Punkt 3 Nyt fra elevrådet 

Tid afsat 18.49– 19.00 

Punktet vedrører: Elevrådsrepræsentanterne fortæller nyt fra elevrådet. 

Indstilling: Orientering 

Referat: Elevrådet – især 9. klasse - vil gerne have en udmelding om skolefest. 

Det går bedre med cyklerne. Klasseplaceringer har hjulpet og der er 

blevet talt med elever. 

Afventer madtilbud. 

Punkt 4 Værdigrundlag 

Tid afsat 19.00 – 19.10 

Punktet vedrører: Værdigrundlag. 

Ved sidste bestyrelsesmøde blev værdigrundladet taget op til revision. 

En enkelt sætning blev ønsket omformuleret. 

Nuværende: ”At styrke elevernes udvikling med henblik på livskvalitet, 

livsduelighed og livskompetence.” 

Forslag til ændring: ”At styrke elevernes selvværd og evne til at mestre 

eget liv.” 

Indstilling: Der tages endelig beslutning om fremtidigt værdigrundlag. 

Referat: Godt at Jannik satte fokus på begrebet livsduelighed. 

Værdigrundlaget revideres med forslaget. 

Punkt 5 Madtilbud på Marievangsskolen 

Tid afsat 19.10 – 19.50 

Punktet vedrører: Nanna fremlægger 3 forskellige former for madtilbud (lille, mellem og 

stor løsning). De forskellige former drøftes, og der tages en beslutning 

om hvilken form der arbejdes videre med. 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

Referat: 

 

Nanna fremlagde 3 modeller for madtilbud, som blev drøftet. 

I forhold til Vesthallens tilbud leveres den i kasser til hver klasse. Thomas 

foreslår at elever kunne handle i Vesthallens cafeteria. 



Der stilles spørgsmål angående processen – betaling, bestilling, samlet 

spisning for elever, udlevering mv. 

Nanna spørger forvaltning om tilbuddet skal i udbud. 

Thomas efterspørger et møde med Vesthallen om den nærmere 

proces. 

Der arbejdes videre med tilbuddet fra Vesthallen. 

Nanna fremlægger den færdige løsning (med evt. smagsprøver) på 

et kommende bestyrelsesmøde. 

 

Punkt 6 Principper for inkluderende fællesskaber 

Tid afsat 19.50– 20.10 

Punktet vedrører: På bestyrelsesmødet i november blev principper for inkluderende 

fællesskaber drøftet. Et sammenskriv af drøftelse kan ses på 

vedhæftede bilag. Bilaget drøftes med henblik på endelig 

godkendelse. 

 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

Referat: Princippet for inkluderende fællesskaber godkendes. 

 

Punkt 7 Kommende skoleårs indsatsområder 

Tid afsat 20.10-20.35 

Punktet vedrører: Nanna giver en orientering om kommende skoleårs indsatsområder.  

Indstilling: Drøftelse 

Referat: Nanne fremlagde indsatsområderne på baggrund af 

”Marievangstrekanten”. Indsatsområderne er en videreudvikling af 

tidligere indsatsområder. 

Indsatsområderne drøftes videre i MED-udvalg og personalegruppen. 

Vedlægges som bilag i referatet. 

Punkt 7 Mulighed for nye punkter 

Tid afsat 20.35-20.40 

Punktet vedrører: Mulighed for drøftelse af korte nye punkter 

Indstilling:  

Referat: På kommunalt niveau arbejdes der på bevægelsesområdet. 

I forhold til Corona var skolen ramt hårdt inden jul. 

 

Gensidig information. 

Corona fylder meget hos personalegruppen med syge kolleger og 

færre elever i skole. Det er krævende for personalet at forholde sig til 

ændringerne. 

Elever savner at være sammen på tværs af klasser. 

Det er udmeldt til medarbejdergruppen at der fokuseres på drift-delen 

pga. af Corona. 

 

Punkt 8 Punkter til kommende møder 

Tid afsat 20.40 – 20.45 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

Indstilling:  

Referat:  Ingen input. 



 

 

 

 

 


