
Slagelse, den 21. april 2022 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
Torsdag den 21.04.2022 kl. 18.45-20.25 på Marievangsskolen 

Mødeleder: Thomas K    

Afbud fra: 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.45 - 18.47 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 30.03.22 

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. Herunder om 

mødet med Vesthallens cafeteria.  

Indstilling: Orientering 

Referat: Vesthallen laver aftaler med flere skoler 

Salget: Har været oppe på 85 elever pr. dag - nu omkring 45-50 pr. 

dag 
Vesthallen synes, det er ok, hvis 9. klasserne kommer i cafeteriet i 

spisepausen (Skolen skal lige finde en strategi) 

Punkt 4 Fælles temauge og skolefest – set fra et forældreperspektiv 

Tid afsat 19.00 – 19.20 

Punktet vedrører: Evaluering af den fælles tema-uge og skolefest 

Indstilling: Drøftelse 

Referat: Temaugen:  

 Det åbnede skolen op på en anden måde - det gav tryghed 
blandt de andre 

 Børnene var glade for at have ansvar ved boderne  

 Godt at være sammen med elever i forskellige aldre 

 

Skolefesten:  

 Børn og forældre så glade ud og snakkede godt sammen - 

dejligt at komme på skolen 
 Svært at finde rundt i forhold til hvor de forskellige hold havde 

lokale - plan mere synligt 

 

Skolebestyrelsens bod: 

 Gode snakke 

 Billeder af dem, der er med i skolebestyrelsen 

 Så mange så muligt deltager - skaber en tryghed efterfølgende 



 Skolebestyrelsens arrangement bliver dette arrangement 

fremadrettet 

 Forslag: Festen skydes i gang med en velkomst fra Nanna og 

Thomas 
 Cafeen kaldes evt.: ”Skolebestyrelsens café” 

Punkt 5 Høringssvar på genåbning af budget 2022 

Tid afsat 19.20 – 20.00 

Punktet vedrører: Drøftelse af udarbejdelse af høringssvar 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

Referat: 2022.  
BDO har ikke kunne give et bud på besparelser på besparelsen på 23 

millioner. Forvaltningen har givet deres forslag. Forvaltningen peger 
bl.a. på centrale puljer - eks bevægelsespulje. 

Marievangsskolen har et overskud der kan tæres på.  

Nanna peger på nødvendigheden af besparelser på inklusion, 

vikartimer mv. 

 

Grundlæggende peges der på de centrale puljer på 

kompetenceudvikling mv. Men det vil skade inklusionsindsatsen og 
forringe indsatsen for talentfulde elever. Ukraine-problematikken 

presser yderligere skolevæsnet. 

 

Thomas laver udkast i forhold til 2022 og sender rundt. 

 

2023 
Grundlæggende er det svært for bestyrelsen at tage stilling til 
besparelserne 

 

Bestyrelsen opfordrer politikerne til at sætte en retning for Slagelse 

Skolevæsen, så det vil være lettere at prioritere. 

 

Bestyrelsen er stærk bekymret inklusionsdelen i forhold til besparelser 

 
Der kan ligeledes peges på fritidsområdet i form af harmoniserede 

fritidstilbud. 

 

Skolebestyrelsen ønsker ikke at pege på ændret skolestruktur. 

 

Der kunne tænkes i større transparens i forhold til udgifter til 

specialområdet.  
 

Thomas skriver høringssvar og sender ud. 

Punkt 6 Gensidig information 

Tid afsat 20.00 – 20.15 

Punktet vedrører: Mulighed for gensidig information 

Indstilling: Orientering 



 

 

 

 

 

Referat: SFO:  

 Snart i gang med brobygningsarbejdet i forhold til nye elever - 

besøg fra børnehaver - og forældre inviteres 

 Udeuge i uge 20 - indskolingen har udeuge hele ugen - hele 
skolen onsdag 

 

Skole:  

 Prøver for 8. og 9. årgang starter snart - sidste skoledag for 9. 

klasse 

Punkt 10 Eventuelt og punkter til kommende møder 

Tid afsat 20.15– 20.25 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

Indstilling:  

Referat:  Erhvervslinjen:  

 På nuværende tidspunkt er der 8 elever for kommende nye 

elever 

 Konceptet og rammerne anderledes end politisk tænkt 

(Målgruppen skulle være med fagligt og ønske en 
erhvervsfaglig uddannelse) 

 Eleverne har svært at gennemføre afgangsprøven 

 Håb om at bibeholde erhvervslinjen med et andet koncept 

 

Opsigelse af abonnement på skole og samfund. 

 

Tvivl om antal af Ukrainske børn, der kommer på skolen. Børn der 
kommer til skolen vil blive modtaget på samme måde som andre 

elever. Elever udsluses i klasserne. Marievangsskolen er vant til at 

modtage elever fra andre lande i form af modtageelever. 

 

 


