
Slagelse, den 15. september 2022 

Referat til skolebestyrelsesmøde 

onsdag den 14. september kl. 18.30-20.30 på Marievangsskolen 

 

Mødeleder: Thomas K 

Afbud fra Lasse og Cajsa 

Punkt nr.  Emne 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.00 - 18.02 

 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 24.08.22 

 

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: Tilbagemelding fra kantinemad. Pastasalat er for dyrt. Ønske om en 

lun ret. Elevrådets ønsker sendes til Nanna.  

Kagedag -fredag i sidste måned. 

 

Ønske om bedre rengøring af toiletter. 

Ønske om fælles lokale i kælderen for udskolingen 

Steffen taler med eleverne om brugen af mobiler på skolen. 

 

Punkt 4 Drøftelse af fokusområder 

Tid afsat 18.15 – 18.35 

 



Punktet vedrører: September 2021 besluttede bestyrelsen at arbejde med følgende 

fokusområder: Madordning, Inde- og udeområder, Den grønne skole, 

Det gode forældresamarbejde, Kloge holddannelser 

De to førstnævnte punkter arbejdede bestyrelsen med sidste skoleår. 

Drøftelse af kommende fokusområder, hvordan arbejdes der videre. 

 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

 

Referat: Der arbejdes med grøn skole på næste møde. 

 

Punkt 5 Håndværk- og designlokale 

Tid afsat 18.35-18.50 

 

Punktet vedrører: Rundvisning i det nyrenoverede håndværk og designlokale 

 

Indstilling: Rundvisning 

 

Referat: Guidet tour i håndværk og design med tilsyn af toiletter. 

 

Punkt 6 Høringssvar vedr. budget 2023-2026 

Tid afsat 18.50-19.20 

 

Punktet vedrører: Bestyrelsen har mulighed for at afgive høringssvar vedr. budget 2023-

2026. Budgetforliget er vedhæftet som bilag.  

  

Indstilling: Drøftelse og beslutning om punkter i høringssvar 

 

Referat Thomas laver oplæg med udgangspunkt med fokus på skoleområdet.  

Thomas har fokus på budgetildeling, forholdet mellem speciel og 

normalområdet, samt pris i forhold til fritidsdel. 

Nanna nævner, at de socioøkonomiske forhold og ændringer af 

skoledistrikter – muligvis i forhold til Hashøjskolen – kan tilføjes 

 

Punkt 7 Forældrelounge 13. oktober 

Tid afsat 19.20-19.35 

 

Punktet vedrører: Drøftelse af aftaler for forældrelounge den 13. oktober kl. 16.00-18.00 

 

Indstilling: Drøftelse og aftaler  

 

Referat: Skoletovet bruges til skolebestyrelsen.  

Ledelsen finder ud af logistikken omkring kageordning. 

Punkt 8 Principoversigt 

Tid afsat 19.35-19.45 

Punktet vedrører: Nanna fremlægger oversigt over principper besluttet af bestyrelsen 

(se vedhæftede) 

Der tages beslutning om hvilke principper der arbejdes videre med / 

revideres. 



 

 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

Referat: Samværsregler og Skolehjem principper drøftes næste gang. 

Bestyrelsen drøfter et nyhedsbrev – evt. facebook. 

 

Punkt 9 Gensidig information 

Tid afsat 19.45-19.55 

Punktet vedrører: Mulighed for gensidig information 

Indstilling: Orientering 

Referat: Personalet er betænkelig ved besparelser – og evt. fyringer. 

Mange indmeldte i fritidsdelingen, hvor der arbejdes hen mod 

markedsdagen. Parkeringsforhold ved fritidsdelen stadigvæk 

problematisk. 

 

Erhvervslinjen opføres ikke som talentlinje. Linjen evalueres i øjeblikket i 

forhold til karakterer, UPV mv, med gode resultater 

 

Mobiltelefoner. 

Ledelsen drøfter mobilregler med elevrådet, hvor efter der kommer et 

forslag. 

 

 

Punkt 10 Eventuelt og punkter til kommende møder 

Tid afsat 19.55-20.00 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

 

 

Indstilling:  

 

Referat:  Ingen 

 


