
Slagelse, den 22. juni 2022 

 

Referat til skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 22. juni kl. 18.00-20.30 på Marievangsskolen 

Mødet afsluttes med en sommerfrokost 

Mødeleder: Thomas K    

Afbud fra: Jannik 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.00 - 18.02 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 25.05.22 

Indstilling: Godkendelse 

Referat: Godkendt 

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden 

Tid afsat 18.02 – 18.04 

Punktet vedrører: Godkendelse samt mulighed for tilføjelser 

Indstilling: Godkendelse 

Referat: Godkendt 

Punkt 3 Nyt fra elevrådet 

Tid afsat 18.04– 18.15 

Punktet vedrører: Elevrådsrepræsentanterne fortæller nyt fra elevrådet. 

Indstilling: Orientering 

Referat: På det fælles elevråd er der bl.a. drøftet mobning og bedre 

seksualundervisning. (Det er det fælles elevråd, der har sat 

seksualundervisning til debat. 

Pengeuge blev drøftet som en mulighed på Marievang og unges 

rettigheder på arbejdsmarkedet. 

Punkt 4 Kommende skoleår 

Tid afsat 18.15 – 18.35 

Punktet vedrører: Jørgen og Nanna giver en orientering om kommende skoleår: 

Indsatsområder og vigtige datoer 

Herunder nævnes kort medsendte bilag fra Undervisningsministeriet 

vedr. nationale test 

Indstilling: Orientering og mulighed for spørgsmål 

Referat: Indsatsområder 

Nanna orienterede om indsatsområderne ud fra 

Marievangstrekanten. Der arbejdes især mhp. på den sproglige 
dimension, Co-teaching samt bevægelse i undervisningen i forhold til 

inklusion. 

NEST-begrebet blev drøftet som pædagogisk begreb. 

Vigtige datoer 

Temaugen fastsættes til efteråret med forældre og samme 

organisering 

Skolefest til forår. 
Forældremøder lægges årgangsvist, hvor nye medarbejdere 

præsenteres. 



Evalueringskultur – nationale test, elevplaner og 

skoleudviklingsamtaler 

Nanna orienterede om nationale test – som revideres i de næste år. 
Meddelelsesbogen erstatter elevplanen som ligger i Mee-book. 

Punkt 5 Forberedelse til dialogmøde 

Tid afsat 18.35-18.55 

Punktet vedrører: Mandag den 8. august kl. 16.00 inviteres interessenter til fremlæggelse 

af BDO-analyse på skoleområdet og efterfølgende dialog med Børne- 

og Ungeudvalget. 
Hvilke budskaber ønsker bestyrelsen skal videregives til Børne- og 

Ungeudvalget? 

Indstilling: Drøftelse  

Referat: Udvalgte bestyrelsesmedlemmer deltager i dialogmødet. 

Nanna tager nedenstående punkter med: 

Inklusion – og måder at gøre det på. 

Skolestruktur medtænkes 

Samlæsning 

Andre punkter kunne være forøget arbejdstid for lærerne, skal-
opgaver. 

Punkt 6 Økonomi 

Tid afsat 18.55-19.05 

Punktet vedrører: Nanna orienterer om skolens økonomiske situation 

Indstilling: Orientering og mulighed for spørgsmål  

Referat: Som udgangspunkt tænkes et underskud på 750.000 nu med håb om 

ca. 500.000. 

Fritidsdelen har overskud, mens skoledelen har underskud. 
Muligvis lukkes en nærtliggende skole, hvilket vil bevirke flere elever. 

Punkt 7 Møder i kommende skoleår 

Tid afsat 19.05-19.10 

Punktet vedrører: Aftale for møderække i kommende skoleår 

Indstilling: Beslutning 

Referat: 24. august kl. 18.00 – 20.00 

På dette møde sættes næste møderække. 

Punkt 8 Gensidig information 

Tid afsat 19.10-19.20 

Punktet vedrører: Mulighed for gensidig information 

Indstilling: Orientering 

Referat: Idrætsdag, translokation og afslutning i Vesthallen. 

1 medarbejder er afskediget. 

 

Punkt 9 Eventuelt og punkter til kommende møder 

Tid afsat 19.20-19.25 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 



 

Indstilling:  

 

Referat:   

 


