
Slagelse, den 12. oktober 2022 

Referat af skolebestyrelsesmøde  

Onsdag den 12. oktober kl. 18.30-20.30 på Marievangsskolen 

 

Mødeleder: Thomas K   

Afbud fra Bo  

Punkt nr.  Emne 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.30 - 18.32 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 14.09.22 

Indstilling: Godkendelse 

Referat: Godkendt 

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden 

Tid afsat 
18.32 – 18.34 

Punktet vedrører: Godkendelse samt mulighed for tilføjelser 

Indstilling: Godkendelse 

Referat: Godkendt 

Punkt 3 Nyt fra elevrådet 

Tid afsat 18.34– 18.45 

Punktet vedrører: Elevrådsrepræsentanterne fortæller nyt fra elevrådet. 

Indstilling: Orientering 

Referat: Ønske fra elevrådet om at se fodbold 22. november. Elevrådet taler 

med Steffen om organisering 

Oppyntning af gang i udskolingen. Flere farver, temauge/dag med 

oppyntning. Planter på gangene. 

Antimoppestrategi. Eks. fokus på sproget. 

Grøn skole. F.eks. oprydning skraldedage, huske at slukke lyset mv 

Elevrådet ønsker at bruge kælderlokalet til udskolingen, og brug af 

køkkenet til salg af snacks. 

Skolemad. Elevrådet sender deres evaluering af madtilbud på skolen 

til Nanna 

 

Punkt 4 Fokusområde: Grønnere skole 

Tid afsat 18.45 – 19.15 

Punktet vedrører: Brainstorm i forhold til arbejdet mod en grønnere skole 

Indstilling: Drøftelse 

Referat: Udsat. 

 

Punkt 5 Evaluering af forældremøder 

Tid afsat 19.15-19.25 

Punktet vedrører: Evaluering af skolebestyrelsens deltagelse på forældremøder 

Indstilling: Drøftelse 

Referat: Umiddelbart godt at få sat ansigt på bestyrelsen. 

Bestyrelsen var positiv over at se alle lærerne – især på 7. årg. 



Organiseringen med fælles opstart og møde årgangens 

medarbejdere var god. 

Punkt 6 Orientering vedr. budget 2023-2026 

Tid afsat 19.25-19.35 

Punktet vedrører: Nanna orienterer om beslutningen truffet i Byrådet den 10. oktober og 

den videre proces  

Indstilling: Orientering og mulighed for spørgsmål 

Referat Nedlæggelse af 5 skoler. Endelig beslutning d. 23. januar. 

Der arbejdes i forvaltningen med fusion af skoler og nedlukning af 

skoler pt. 

Ressourcetildelingsmodellen (økonomitildeling til skolen) evalueres pt. 

I forlængelse af denne tildeling evalueres den socioøkonomiske 

model  - dog først færdig 2024. 

Indskrivning af Børnehaveklasse-elever. Her indføres et loft på 26 

elever pr. klasse. 

Det ønskes fra det politiske niveau, at klassestørrelserne styres i højere 

grad, så man mindsker antallet af klasser. 

Umiddelbart får forældre endelig besked 1.maj om distriktsskole. 

Skoledistrikterne analyseres pt. 

 

Punkt 7 Mobiltelefoner 

Tid afsat 19.35-19.45 

Punktet vedrører: Beslutning vedr. retningslinjer for mobiltelefoner i skoletiden 

Indstilling: Drøftelse og beslutning  

Referat: Ledelsens udgangspunkt er ingen brug af mobiler i indskoling og 

mellemtrin. 

Brug af mobiler i frikvarterer i udskolingen. Smartwatches indgår i 

denne ordning, hvor ure frakobles, så de ikke kan bruges som kontakt. 

Nanna informerer forældre om ordningen. Der kan tages individuelle 

hensyn. 

Der tages praktiske hensyn til opbevaring. 

Nanna skriver et forslag til regelsættet ned. 

Punkt 8 Ordensregler 

Tid afsat 19.45-20.10 

Punktet vedrører: Ordensreglerne (se bilag) gennemgås og ændringer drøftes 

Indstilling: Drøftelse 

Referat: Nannas forslag til ordensregler blev godkendt. 

Punkt 9 Økonomi 

Tid afsat 20.10-20.15 

Punktet vedrører: Nanna fremlægger skolens forventede regnskab samt mulighed for 

spørgsmål 

Indstilling: Orientering og mulighed for spørgsmål 

Referat: Regnskabsoverblik udleveret 

Der har været sparet på vikarkontoen, mindre brug af materialer, 

øget elevtilgang, flere børn i SFO´en. Derfor forventes kun et lille 

underskud. 

Punkt 10 Elevernes udbytte af undervisningen 

Tid afsat 20.15 – 20.20 

Punktet vedrører: Nanna fremlægger oversigt over skolens nøgletal vedr. 

afgangsprøverne, elevfravær, trivselsmåling og lign. 



 

Indstilling: Orientering og mulighed for spørgsmål 

Referat: Nanna fremviste nøgleresultater. Kort drøftelse af resultater og 

baggrunden for disse 

Punkt 11 Gensidig information 

Tid afsat 20.20-20.25 

Punktet vedrører: Mulighed for gensidig information 

Indstilling: Orientering 

Referat: Tema-uge i gang med motionsløb fredag. 

Fritidsdelens udendørsarealer bruges meget under Tema-ugen. 

Markedsdag gennemført med succes – overskud på ca. 13.000 kr. 

 

Skolen har lavet procedure for strømnedbrud (2 timer) og endvidere 

procedure for ulovlig indtrængen. 

 

Punkt 12 Eventuelt og punkter til kommende møder 

Tid afsat 20.25-20.30 

 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

Indstilling:  

 

Referat: Udvidelse af bestyrelsen. 

Ønske om deltagelse fra forældre. 2 suppleanter kan deltage i 

bestyrelsens arbejde.  

Bestyrelsen drøfter på kommende møde reglerne for suppleanter og 

andres deltagelse på møderne. 

 

Jannik har henvendt sig til Nanna omkring struktør-uddannelsen og 

reklame for erhvervslinjen. 

 

Brugen af face-book til synliggørelse af skolebestyrelsens arbejde 

drøftes til næste møde. 

 


