
Slagelse, den 14. december 2022 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 14. december kl. 18.30-20.30 på Marievangsskolen 

Mødes afsluttes med julefrokost 

Mødeleder Thomas K 

Afbrud fra Louise  

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.30 - 18.32 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 23.11.22 

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: Pkt. 9 drøftelse af straf og konsekvenser. 

Punkt 3 Nyt fra elevrådet 

Tid afsat 18.34– 18.45 

Punktet vedrører: Elevrådsrepræsentanterne fortæller nyt fra elevrådet. 

Indstilling: Orientering 

Referat: Godkendt fællesrum. Ryddet og klar til indretning. 

Evaluering af madtilbud efter jul. 

Elevrådet opfordres til at give forslag til bæredygtig udvikling. 

Elevrådet er ærgerlige over, at nettet ikke altid fungerer optimalt 

Punkt 4 Økonomi 

Tid afsat 18.45 – 18.50 

Punktet vedrører: Nanna orienterer om skolens forventede regnskab for 2022. Der er 

mulighed for spørgsmål.  

Indstilling: Orientering og mulighed for drøftelse 

Referat: Forventet overskud på ca. 230.000. Overskuddet er sket pba. 

opsigelser, refusioner og besparelser på materialer mv. 

Overskuddet må gerne overføres. 

Punkt 5 Salg fra kaffebod 

Tid afsat 18.50-19.00 

Punktet vedrører: Skolebestyrelsens kaffebod havde et overskud på ca. 2500 kr. 

Hvordan ønsker bestyrelsen at bruge overskuddet?  

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

Referat: Overskuddet gives til trivselsagenter, legeagenter og skolepatrulje som 

tilskud til arrangement. 

Punkt 6 Bæredygtig skole 

Tid afsat 19.00-19.20 

Punktet vedrører: Tilbagemelding fra elevrådsrepræsentanterne og Nanna om arbejdet 

i elevrådet. 

Tilbagemelding fra Nanna vedr. mulighed for opgørelse af skolens 

energiforbrug. 



Drøftelse vedr. brev til personalet 

Drøftelse og evt. kategorisering af indsatser (se bilag med allerede 

indførte indsatser) 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

Referat: Elevrådet - både det ældste og yngste har været rundt i klasserne og 

fortælle om bæredygtighed. 

KE (Kommunale ejendomme) vil lave en månedlig opgørelse med 

vand og varme – samtidig solenergi på tagene. 

KE arbejder på at regulere varmen på skolen. 

Elevrådet medbringer forslag til næste elevrådsmøde. 

Cajsa er i gang med et brev til medarbejderne som opfordring til at 

arbejde med bæredygtighed. 

Punkt 7 Kommunikation 

Tid afsat 19.20 -19.25 

Punktet vedrører: Er der noget fra referatet som ønskes kommunikeret ud til forældre? 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

Referat:  

Punkt 8 Gensidig information 

Tid afsat 19.25-19.30 

Punktet vedrører: Mulighed for gensidig information 

Indstilling: Orientering 

Referat: Drengefodboldholdet har vundet kredsfinalen med alle elever som 

tilskuere. 

Fritidsdelen mærker at brevet til forældre omkring brugen af smart-

watches og mobiltelefoner har haft en positiv effekt. 

 

I forbindelse med skoledistrikter bliver skolebestyrelserne hørt om 

skoledistrikter. Marievangsskolen får et lille stykke mere distrikt ved 

gymnasiet. Forvaltningen vil i fremtiden styre optagelsen af elever på 

de enkelte skoler. 

Tildelingsmodellen (økonomien til skolen) er ikke endeligt besluttet af 

kommunalbestyrelsen endnu. 

Thomas deltager i netværksmøde for skolebestyrelser, hvor 10 skoler 

deltog. 

Endvidere Thomas talt med børne- og ungeudvalget omkring, hvor 

ønsket var at deltage i drøftelsen af skoledistrikter, økonomitildeling 

Punkt 9 Eventuelt og punkter til kommende møder 

Tid afsat 19.30-19.35 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

Indstilling:  

Referat:   Pkt. 9 drøftelse af straf og konsekvenser.  

Nanna foreslår at behandle drøftelsen til næste møde, hvor også 

skolens pædagogiske antagelser drøftes. 

Fremadrettet skal bestyrelsen huske ikke at sende beskeder rundt med 



 

navne. Ved tvivl sendes henvendelsen/skrivelsen til Nanna. 

Jannik besvarer skrivelsen. 

 


