
Slagelse, den 22. februar 2023 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 18.30-20.30 på Marievangsskolen 

Mødeleder: Thomas K    

Afbud fra: Bo 

Louise medbringer lidt sødt 

 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.30 - 18.32 

 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 18.01.23 

 

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: Fælles elevrådsmøde er blevet afholdt på Marievangsskolen, hvor 

Tilde blev valgt som elevrådsforkvinde. 

I forhold til fællesrum er der blevet ødelagt nogle bordtennisbat. 

Ligeledes har fællesrummet ikke været aflåst i nogle tilfælde. 

 

Elevrådet fremviste spørgeskema omkring madtilbud. Nanna har talt 

med Vesthallen omkring spørgeskemaet – bl.a. omkring kvalitet og pris 

- samt varm ret og kage en gang om måneden. 

Thomas opfordrede til at støtte op omkring salget og neddrosle 

drøftelsen af Lidl. 

Ligeledes fokuserer vi på øget synlighed (billeder af mad) omkring salg 

og øget sortiment. 

Punkt 4 Økonomi 

Tid afsat 18.45 – 18.55 

 



Punkt 1 Godkendelse af referat 

Punktet vedrører: Nanna fremlægger regnskabet for 2022, mulighed for spørgsmål 

 

Indstilling: Fremlæggelse og drøftelse 

 

Referat: Nanna fremlagde regnskab med mindre overskud.  

Bl.a. pga. færre ansatte og økonomisk ansvarlighed fra medarbejder 

side. 

Nanna forventer et mindre underskud til næste år, men forventer at 

indarbejde underskuddet i løbet af året. 

Punkt 5 Fokusområde: Grøn / bæredygtig skole 

Tid afsat 18.55-19.25 

 

Punktet vedrører: Nanna fremlægger en prioriteret forslagsliste – forslag fra 

Skolebestyrelsen, eleverne og personale.  

Forslagslisten er prioriteret i forhold til de reelle muligheder på 

Marievangsskolen. 

Drøftelse af den prioriterede forslagsliste og aftaler for fremtidigt 

samarbejde.  

Indstilling: Fremlæggelse og drøftelse 

 

Referat Nanna redegjorde og uddelte et forslag til en samlet plan ud fra de 

forslag, der er kommet fra personale, bestyrelse og elevråd. 

1. Der er forslag om at vise statistik over energi over forbruget – 

analogt eller digitalt.  

2. Ligeledes er det planen at fokusere på papirforbruget blandt 

voksne og medarbejder. Nanna taler med elevrådet. 

3. Fokus på affaldssortering og skraldesortering. 

4. Fokus på at indarbejde bæredygtighed i undervisningen 

 

Punkt 6 Timeplansfordeling 

Tid afsat 19.25-19.45 

 

Punktet vedrører: Ledelsen fremlægger timeplansfordelingen for kommende skoleår. 

Mulighed for spørgsmål samt beslutning vedr. omlægning af 

understøttende undervisning 

 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

 

Referat Nanna redegjorde for timeplansfordelingen for skolebestyrelsen, som 

godkendte timeplansfordelingen 

 

Punkt 7 Høringssvar  

Tid afsat 19.45-20.05 

 

Punktet vedrører: Børn- og Ungeudvalget har sendt en ny styrelsesvedtægt i høring (se 

bilag). De vigtige punkter i styrelsesvedtægten drøftes, og 

hovedlinjerne i høringssvaret besluttes.  

 



 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Indstilling: Orientering, drøftelse og beslutning 

 

Referat Styrelsesvedtægten vil fremadrettet i højere grad blive bygget op 

omkring bilag, så der lettere kan ændres i denne. 

Nanna ønsker at bibeholde skolebestyrelsens ret til at godkende 

timeplansfordelingen i stedet for forvaltningen. 

Thomas påpegede udvidelsen med repræsentant fra foreningslivet. 

Ligeledes huskes principperne for udtrædelse af bestyrelsen. 

Skolebestyrelsen medtænkes i skoleudviklingssamtale med 

forvaltningen. 

Thomas laver høringssvar i samarbejde med Nanna. 

 

Der tænkes over udvidelse af bestyrelsen med forældre med 

flersproglig baggrund. Der er valgt til bestyrelsen i foråret 2024.  

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: Nanna og elevrådet laver optagelse 

 

Punkt 9 Gensidig information 

Tid afsat 20.15-20.25 

Punktet vedrører: Mulighed for gensidig information 

Indstilling: Orientering 

Referat: Nanna udleverede plakat med det pædagogiske grundlag. 

Skoledagen ændres til næste år i forhold til en fordybelsesdag en dag 

om ugen. 

Maja informerede om ”Svendebrev” i fritidsdelen. 

Der arbejdes med projektuger i udskolingen 

 

Punkt 10 Eventuelt og punkter til kommende møder 

Tid afsat 20.25-20.30 

 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

Indstilling:  

 

Referat:   

 


