
Slagelse, den 30. marts 2022 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde  
Onsdag den 30.03.2022 kl. 18.45-20.45 på Marievangsskolen 

Mødeleder: Thomas K    

Afbud fra: Bo og Cajsa 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.45 - 18.47 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 23.02.22 

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: Madtilbud drøftes under punkt 5 

Punkt 4 Forældrelounge til skolefesten 

Tid afsat 19.00 – 19.20 

Punktet vedrører: Drøftelse og konkrete aftaler 

Indstilling: Drøftelse og evt. beslutninger 

Referat: Thomas lavet beretning, som ophænges i stort format i loungen. 

Forældrelounge i billedkunst og Aula med Cajsa, Thomas, Jannik, 

Carsten – og gerne Bo. Åbningstid 16.00 – 18.00. 

Nanna skriver en påmindelse på Aula om kage.  

Organisering 16.00 – 18.00.  0. – 7. besøg i HC Andersen værksteder. 

                        19.00 – 22.00 – 7. – 9.  Gallafest og diskotek. 

 

Punkt 5 Madtilbud på Marievangsskolen 

Tid afsat 19.20 – 19.30 

Punktet vedrører: Evaluering af madtilbud 

Indstilling: Drøftelse  

Referat: Generel tilfredshed omkring madtilbud. Elevrådet har talt med 

eleverne i mange klasser om forbedringer. Ønske om osteboller, 

varme retter og drikkelse. Efterspørgsel efter større udvalg. 

 
Opmærksomhed på udbringning af mad, så der ikke ”stjæles” 

Ønske om noget lækkert om fredagen/månedligt. 

Nanna indkalder til møde sammen elevrådet i Vesthallen omkring 

madtilbud og får data over salg. 

 

Punkt 6 Princip-oversigt 



Tid afsat 19.30 – 19.45 

Punktet vedrører: Oversigten over principper (se bilag) gennemses og der laves aftaler 

for hvilke principper, der skal revideres  

Indstilling: Drøftelse og beslutning  

Referat: Ledelsen laver oplæg til næste møde på Anti-mobbe-strategi med 

samme opsætning som sidst.  

Særlig opmærksom på digital mobning. 

Punkt 7 Valg til skolebestyrelsen 

Tid afsat 19.45-20.00 

Punktet vedrører: Orientering om proces 

Evt. aftaler om behov for rekruttering 

Indstilling: Orientering og drøftelse 

Referat: Bestyrelsen kigger efter emner.  Der kunne ønskes en bredere 

sammensætning af bestyrelsen, så hele skoledistriktet er 

repræsenteret.  

Skolefesten bruges ligeledes til at hverve medlemmer. 

Det store elevråd skal ligeledes tænke på nye emner til bestyrelsen. 

Punkt 8 Genåbning af budget 2022 

Tid afsat 20.00 – 20.15 

Punktet vedrører: Orientering om genåbning af budget 2022 

Beslutning om mødetidspunkt for kommende møde. Høringsfristen er 

fra den 20. april – 26. april kl. 12.00 

Indstilling: Orientering mulighed for spørgsmål 

Referat: Der laves tematiske møder, hvor man kan komme bag om tallene. 

Der udarbejdes et sparekatolog til politikerne, som på den baggrund,  

laver en indstilling. 
Bestyrelsen mødes torsdag d. 21. april kl. 18.45 – i stedet for d. 27. april. 

 

Nanna drøftede kort evt. besparelse på Marievangsskolen. 

Punkt 9 Gensidig information 

Tid afsat 20.15 – 20.30 

Punktet vedrører: Mulighed for gensidig information 

Indstilling: Orientering 

Referat: Lille tilmelding til Vilde Vulkaner. Fritidsdelen er på næsten normal drift. 
Forventninger til tema-ugen, hvor der arbejdes sammen på tværs af 

klasser og medarbejdere. 

Pi-dag forløbet med succes. 

Ansættelse af Lisbeth i indskolingen, som starter 1. april. 

Nanna orienterede om konverteringer på de forskellige årgange. 

 

Punkt 10 Eventuelt og punkter til kommende møder 

Tid afsat 20.30 – 20.45 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

Indstilling: Målrettet kommunikation på Aula 



 

 

 

 

 

Referat: Vigtigt at undgå unødige beskeder, men målrette beskeder og 

opslag. Aula er målrettet forskellige klasser, årgange mv.  

Vigtigt at der er forventningsafstemning i forhold til brugen af Aula. Til 

forældremøder - Især i børnehaveklassen. 
 


