
Referat af skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 22. marts kl. 18.30-20.30 på Marievangsskolen 

 

Mødeleder: Thomas K. 

Afbud fra: Cajsa, Louise og Bo 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

Tid afsat: 18.30 - 18.32 

 

Punktet vedrører: Godkendelse af referat fra mødet d. 22.02.23 

 

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: Reklame for kantineordning. 

Familestøbning. 

Kast af karameller til blå mandag. 

 

Punkt 3 Nyt fra elevrådet 

Tid afsat 18.34– 18.45 

 

Punktet vedrører: Elevrådsrepræsentanterne fortæller nyt fra elevrådet. 

 

Indstilling: Orientering 

 

Referat: Projektuge er gået godt i 8. og 9. kl. 

Elevrådet har drøftet organisering af skolefest og sidste skoledag. 

Drøftelse af SSF-undervisning. Nanna uddybede området i forhold til 

livsduelighed som indsatsområde for Marievangsskolen. 

Punkt 4 Kommende skoleår – konvertering af understøttende undervisning 

Tid afsat 18.45 – 19.00 

 

Punktet vedrører: Et flertal i Folketinget har besluttet at forlænge frihedsgraderne i 

kommende skoleår. Nanna giver en orientering om mulighederne og 

hvordan Marievangsskolen ønsker at forvalte frihedsgraderne.  

Indstilling: Fremlæggelse og drøftelse 

 



Punkt 1 Godkendelse af referat 

Referat: Indskolingens timefordeling er det samme, som tidligere fremlagt. 

Nanna fremlagde rammerne for 4. – 9. klasse.  

Bestyrelsen godkender ledelsens konvertering af understøttende timer. 

Nanna fortalte om brugen af fjernundervisning/team i forhold til en 

enkelt klasse. 

Punkt 5 Fokusområde: Grøn / bæredygtig skole 

Tid afsat 19.00-19.20 

 

Punktet vedrører: Tiltag gjort siden seneste skolebestyrelsesmøde drøftes. 

 

Indstilling: Fremlæggelse og drøftelse 

 

Referat Pedeller har sat data op omkring strømforbrug mv. Nanna besøger 

det yngste elevråd forhold til elevrådets forslag til bæredygtighed. 

Generelt opbakning til indsatsen om bæredygtighed på skolen. 

Punkt 6 Dag med anderledes struktur 

Tid afsat 19.20-19.35 

 

Punktet vedrører: Ledelsen fremlægger formålet med at lave en dag med anderledes 

struktur, og hvilke muligheder det giver. Tiltaget drøftes i 

skolebestyrelsen. 

 

Indstilling: Fremlæggelse og drøftelse 

 

Referat Skolebestyrelsen ser meget positivt på den anderledes struktur en dag 

om ugen. Der er dog opmærksom på særligt svage elever i forhold til 

niveaudeling. 

 

Punkt 7 Gennemsyn af principper – Ændringer af klasser 

Tid afsat 19.35-19.50 

 

Punktet vedrører: Som en del af gennemgangen af vedtagne principper gennemses 

princip for ændring af klasser samt beslutning om eventuelle 

tilretninger eller fastholdelse af nuværende princip. Princippet er 

vedhæftet som bilag. 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

  

Referat Nanna ændrer på ordlyden i den eksisterende procedure og forsøger 

at sætte den ind i den rammen for procedure på Marievangsskolen. 

 

Punkt 8 Skolebestyrelsens årsberetning 

Tid afsat 19.50-20.05 

 

Punktet vedrører: Det drøftes hvordan skolebestyrelses årsberetning skal foregå. 

 

 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 



Punkt 1 Godkendelse af referat 

 

Referat Der forsøges at lave en film om skolebestyrelsens årsberetning, som 

kan fremvises til årgangsmøder mv. 

  

Punkt 9 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 fortæller om aftenens skolebestyrelsesarbejde – tak til dem 

 

Punkt 10 Gensidig information 

Tid afsat 20.15-20.25 

Punktet vedrører: Mulighed for gensidig information 

Indstilling: Orientering 

Referat: Thomas har været til fælles bestyrelsesmøde. Bl.a. er skolestrukturen 

drøftet. 

Fritidsdelen drifter pt og arbejder hen mod udeugen. Stadig mange 

elever i SFO – sandsynligvis pga. gode læringsrum. 

Elevers mulighed for at melde sig ind i foreningslivet blev drøftet. 

Bevægelsesudvalget har sat ekstra fokus på bevægelse i 

undervisningen. 

Tik-Tok er blevet forbudt i Slagelse Kommunes arbejdstelefoner. 

I indskolingen er påbegyndt Social Læring, hvor mindre elevgrupper 

lærer sociale kompetencer. 

 

Nuværende 6. årgang lægges sammen til to klasser. Procedure for  

sammenlægning følges. 

 

Louise har lavet en reklame for LT-caterring til ophæng og facebook. 

Flot oplæg – Tak! 

 

Familiestøbning kommer til Slagelse d. 14. og 15 april, for at vække 

interesse for erhvervsskoler. Der er mulighed for at støbe selv og hente 

det støbte efterfølgende. 6. årgang deltager i projektet. 

 

Karamelkastning er et privilegie for 9. klasse og der må derfor ikke 

kaste med karameller på blå mandag. 

 

Punkt 11 Eventuelt og punkter til kommende møder 

Tid afsat 20.25-20.30 



 

Punkt 1 Godkendelse af referat 

 

Punktet vedrører: Punkter til kommende møder 

Indstilling:  

 

Referat:   

Ingen 


