
Slagelse, den 23. november 2022 

Referat til skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 23. november kl. 18.30-20.30 på Marievangsskolen 

 

Mødeleder: Thomas K    

Afbud fra: Jannik og Tilde - Suppleant Jakob deltog for Tilde 

 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.30 - 18.32 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 12.10.22 

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: Ønske om drøftelse af: 

Saltning ved cykelskurene 

Kagesalg ved temauge 

Punkt 3 Nyt fra elevrådet 

Tid afsat 18.34– 18.45 

Punktet vedrører: Elevrådsrepræsentanterne fortæller nyt fra elevrådet. 

Indstilling: Orientering 

Referat: Elevrådet ønsker at se VM-fodbold fremadrettet. Hvilket Nanna siger ja 

til. 

Juleklippedag og skolefodbold falder sammen på samme dag. Vi 

finder en løsning. 

Der kommer kagesalg hver anden fredag. Generelt er salget 

faldende. Meddelelse sendt ud til alle fra Vesthallens cafeteria.  

Elevrådet indkalder til møde omkring salg af skolemad. 

Elevrådskasserne bliver åbnet inden jul 

Punkt 4 Godkendelse af ordensregler 

Tid afsat 18.45 – 18.50 

Punktet vedrører: Ordensreglerne (se vedhæftede) skal have sin endelige udformning. 

Skolen indstiller, at vedhæftede ordensregler godkendes. 

Indstilling: Eventuel drøftelse og endelig godkendelse 

Referat: Ordensreglerne godkendes med få rettelser, som Nanna retter til 

Bestyrelsen opfordrer til, at der findes en løsning på indsamling af 

telefoner, så disse opbevares sikkert og uden telefonerne ridses. 

Punkt 5 Fokusområde: Grøn / bæredygtig skole 

Tid afsat 18.50-20.05 

Punktet vedrører: Drøftelse af hvordan bestyrelsen kan arbejde videre med dette.  

Indstilling: Brainstorm og drøftelse 

Referat Idégenerering med elevråd nu. Nanna 

Dataindsamling til december. Nanna 

Oplæg til medarbejdere efterfølgende. Cajsa 



 

 

 

Punkt 6 Kommunikation 

Tid afsat 20.05 -20.15 

Punktet vedrører: Hvordan kan referatet fra aftenens bestyrelsesmøde kommunikeres ud 

til forældrene? 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

Referat: Nanna fortæller om dagens referat på Facebook 

Punkt 7 Gensidig information 

Tid afsat 20.15-20.25 

Punktet vedrører: Mulighed for gensidig information 

Indstilling: Orientering 

Referat: Fodbold – både piger og drenge har gjort det godt. Drengene er 

videre. 

Mange børn i fritidsdelen og meget trafik på området. 

Marievangsskolens elevfravær er under landsgennemsnittet og 

kommunegennemsnit. 

Nationale overgangstest er startet. 

Fælles kommunalt forældrebestyrelsesmøde 

 

Punkt 8 Eventuelt og punkter til kommende møder 

Tid afsat 20.25-20.30 

 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

Indstilling:  

Referat: Glat føre ved skolen. Nanna undersøger hvem der har ansvaret og 

hvor der skal saltes eller ryddes. 

Kagebudget. Tages med næste gang. 

Der findes en harmonisering mellem trivselsagenter, legeagenter og 

Elever der står ved fodgængerovergangen om morgen. 


