
Slagelse, den 25. februar 2022 

Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 23.02.2022 kl. 18.45-20.45 på Marievangsskolen 

Mødeleder: Thomas K    
Afbud fra: Louise 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.45 - 18.47 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 19.01.22 

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 punkter. 

Punkt 3 Nyt fra elevrådet 

Tid afsat 18.49– 19.00 

Punktet vedrører: Elevrådsrepræsentanterne fortæller nyt fra elevrådet. 

Indstilling: Orientering 

Referat: Elevrådet har talt med eleverne om madtilbud. Eleverne glæder sig til 
madtilbuddet. Elevrådet taler med Nanna om organisering af 

skolefesten. 

Punkt 4 Økonomi 

Tid afsat 19.00 – 19.15 

Punktet vedrører: Økonomi 

Nanna fremlægger regnskabet for 2021. 
Der gives en orientering om budget 2022. Byrådet har truffet 

beslutning om at genåbne budgettet. 

Indstilling: Orientering og mulighed for at stille spørgsmål 

Referat: Marievangsskolen har oparbejdet et stort overskud. Nanna 

redegjorde for indsatser der kræver økonomi i kommende skoleår. 

Bl.a. lønudgift til ny afdelingsleder, bevægelsespulje, trivselsmidler mv. 

Dele af overskuddet gemmes indtil det kommunale skolebudget er 

kendt. 

Marievangsskolen er tilmeldt projekt fagligt løft – med en tildelt  
ressource på 350.000, hvor ca. 6 elever er udvalgt. Disse elever måles 

på deres faglige progression, fravær mv. 

Derudover er skolen tildelt økonomi til et projekt ift. co-teaching på 5. 

årgang. 

Punkt 5 Madtilbud på Marievangsskolen 

Tid afsat 19.15 – 19.25 

Punktet vedrører: Nanna orienterer om seneste nyt i forhold til kommende madtilbud. 

Indstilling: Orientering og drøftelse  



Referat: 

 

Madtilbuddet fra Vesthallen starter på mandag. Forældre kan oprette 

en konto, hvorefter der kan bestilles madvarer. Madvarerne afhentes 

ved mælkeskabene. Det aftales senere om eleverne kan spise 

sammen i en form for kantine. 

Punkt 6 Timeplansfordeling 

Tid afsat 19.25 – 19.55 

Punktet vedrører: Nanna og Jørgen fremlægger timeplansfordelingen for kommende 

skoleår. Planlægningen for kommende skoleår er gået i gang, og vi 

fremlægger de drøftelser vi har vedr. prioritering af timer.  

Indstilling: Orientering og drøftelse  

Referat: Nanna og Jørgen redegjorde for timefordelingen til næste år og 

prioriteringer for tildeling af ekstra timetal for nogle fag. 
Grundlæggende tildeling af 2 lærer i dansk og matematik og 

feedback-timer. 

Drøftelse af placeringen af lejrskole i 6. eller 7. klasse. 

Punkt 7 Skolebestyrelsens deltagelse i skolefesten 

Tid afsat 19.55 - 20.15 

Punktet vedrører: Skolebestyrelsen har tidligere drøftet deltagelse i skolefesten. Skal 
skolebestyrelsen have et område, som forældrene kan besøge?  

Indstilling: Drøftelse 

Referat: Skolebestyrelsen deltager ved en ”stand” ved festen, hvor det er 

muligt at informere om skolebestyrelsens arbejde og hverve nye 

medlemmer. Årsberetningen kan evt. fremlægges denne dag. 

Punkt 8 Valg til skolebestyrelsen 

Tid afsat 20.15-20.30 

Punktet vedrører: Efter kommunalvalg kommer skolebestyrelsesvalg. I foråret skal der 
være valg til skolebestyrelsen 

Indstilling: Drøftelse af proces 

Referat: Der mangler mindst en person til skolebestyrelsen. 

Nanna og Thomas er valgt til valgbestyrelse og laver proces over 

tidsfrister. 

Forslag om åbent bestyrelse d. 25. maj, hvor nye medlemmer kan 

melde deres kandidatur. 

Valget skal afvikles mellem 9. marts og 29. juni. 

Punkt 9 Gensidig information 

Tid afsat 20.30 – 20.40 

Punktet vedrører: Mulighed for gensidig information 

Indstilling: Orientering 

Referat: Fritidsdel. Glade for at være tilbage i normale læringsrum. Tilbud om 

Vilde Vulkaner. 

Skoledel. Der opleves større glæde ved at eleverne kan være 

sammen på kryds og tværs. Aktiviteter som legeagenter, Pi-dag, 
projektuger er i gang med at blive planlagt. 

 

2 nye medarbejdere ansat til 1. klasse og modtageklasser. 

Erhvervslinjen er ved at søge nye elever – husk at dele opslag på 

facebook. 

 



 

 

 

 

 

Håndværk og designlokalet er ved at være færdigt. 

 

Vedr. corona har næsten alle medarbejdere været smittet løbende. 

Elevmæssigt ligger det på et lavt tal. 
 

Thomas har deltaget fælles kommunalt bestyrelsesmøde. Her er bl.a. 

drøftet hvordan, vi får flere forældre til at deltage i skolebestyrelsens 

arbejde. Den fælles kommunale bestyrelsesgruppe ønsker en drøftelse 

med Børne og ungeudvalget. 

 

Bestyrelsen har givet deres høringssvar på bebyggelsen af 
ungeboliger. 

Bemærk at de trafikale forhold er forbedre ved fritidsdelen. 

Punkt 10 Eventuelt og punkter til kommende møder 

Tid afsat 20.40 – 20.45 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

Indstilling:  

Referat:  Ingen punkter 


