
Slagelse, den 23. januar 2022 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 18. januar 2023 kl. 18.30-20.30 på Marievangsskolen 

Mødeleder: Thomas K   Afbud fra: Camilla, Bo 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.30 - 18.32 

 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 14.12.22 

 

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: Under økonomi deltager elevrådet ikke. Punktet rykkes til sidst i 

dagsorden. 

 

Punkt 3 Nyt fra elevrådet 

Tid afsat 18.34– 18.45 

 

Punktet vedrører: Elevrådsrepræsentanterne fortæller nyt fra elevrådet. 

 

Indstilling: Orientering 

 

Referat: Udskolingsrummet er i gang med at blive renoveret – bl.a. bliver 

rummet malet og indrettes med møbler og bordfodbold. 

Elevrådet har fået tilbagemeldinger i forhold til Lidl og toiletter. 

Ledelsen giver svar på næste møde 

Terminsprøver gået ok – men elevrådet påpeger at nogle 

medarbejdere har forstyrret. 

Elevrådet fremviste spørgeskema, der viste at mange elever syntes 

maden er for dyr i forhold til kvaliteten, Ligeledes glemmer mange 

elever, at madtilbuddet findes. 

Spørgeskemaet sendes til Nanna. 

I forhold til afslutningstur for trivselsagenter, legeagenter og trafik-

patrulje gives 5000 kr. 

 

Punkt 4 Skolens pædagogiske grundlag 

Tid afsat 18.45 – 19.05 



Punkt 1 Godkendelse af referat 

 

Punktet vedrører: Skolen har udarbejdet et pædagogisk grundlag (se bilag). Drøftelse 

af grundlaget, og hvordan forældreperspektivet kan bidrage til det 

pædagogiske grundlag.  

 

Indstilling: Fremlæggelse og drøftelse 

 

Referat: Nanna fremlagde det pædagogiske grundlag, som er diskuteret og 

besluttet i personalegruppen med afsæt i et eksisterende skriv og en 

pædagogisk tænkning kaldet NEST. Det pædagogiske grundlag skal 

ses i forlængelse med Marievangstrekanten og skolens værdisæt 

Det blev drøftet hvordan det pædagogiske grundlag kan spredes ud 

til forældre. 

 

Punkt 5 Fokusområde: Grøn / bæredygtig skole 

Tid afsat 19.05-19.35 

 

Punktet vedrører: Drøftelse af brev til personalet 

Drøftelse og evt. kategoriseringer af indsatser  

  

Indstilling: Drøftelse 

 

Referat Cajsas brev sendes til Nanna, hvorefter de ansatte har mulighed for at 

skrive forslag på planche eller skrive til Thomas. 

Det yngste elevråd har ligeledes indleveret forslag til bæredygtig 

skole. 

Nanna og Jørgen samler herefter forslag, hvorefter indsatser 

påbegyndes. 

 

Punkt 6 Økonomi og fremtidige disponeringer 

Tid afsat 19.35-19.55 

 

Punktet vedrører: Nanna orienteret om budget for 2023, og hvilke disponeringer skolen 

vil lave for at imødekomme budgettet. Der gives mulighed for at stille 

spørgsmål til proces og disponeringer.  

 

Indstilling: Orientering og drøftelse 

 

Referat I forhold til erhvervslinjen gives der ikke økonomiske ressourcer nok til at 

kunne drifte erhvervslinjerne pga. et lavere elevtal i disse 2 klasser. 

Derfor påtænkes det, at nedlægge erhvervslinjen.  

8.klasse erhvervslinje påtænkes gennemført, da eleverne har valgt 

erhvervslinjen og skolen.  

Nanna orienterede omkring den personalemæssige proces omkring 

afskedigelser, forflyttelser mv. 

 

Punkt 7 Indsatsområder 

Tid afsat 19.55-20.05 



 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

 

Punktet vedrører: Skolen giver en kort evaluering af indsatsområderne i dette skoleår, 

samt de store linjer i kommende indsatsområder. 

 

Indstilling: Orientering og drøftelse. 

 

 

Referat Nanna orienterede om Marievangsskolens indsatsområder og det 

påtænkes at videreføre indsatsområderne til næste år. 

Der arbejdes pt. med mellemformer, så flest mulige elever lærer og 

trives. Bl.a. arbejdes med social læring i indskolingen. 

Derudover drøftes det om der skal indføres en skoleuge, hvor der er 4 

almindelige dage og en dag med muligheder for holddannelser, ture 

ud af huset mv. 

 

Punkt 8 Kommunikation 

Tid afsat 20.05 -20.15 

 

Punktet vedrører: Hvordan kan referatet fra aftenens bestyrelsesmøde kommunikeres ud 

til forældrene? 

 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

 

Referat: Elevrådet møder på kontoret kl. 11.45 til optagelse, 

 

Punkt 9 Gensidig information 

Tid afsat 20.15-20.25 

Punktet vedrører: Mulighed for gensidig information 

Indstilling: Orientering 

Referat: Arbejdet med smartwatches fortsætter, så alle husker reglerne. 

 

Punkt 10 Eventuelt og punkter til kommende møder 

Tid afsat 20.25-20.30 

 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

Indstilling:  

 

Referat:  Ingen punkter 

 


