
 

 

 

Stillinge den. 27.11.2019 
Til skolebestyrelsen. 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 5.12.2019 kl. 19.00 til 21.15 
Husk - Der er julemad efter mødet. 

Til stede: Martin, Malene, Siobhan, Mette, Charlotte, Astrid, Cecilie, Louise, Gry, Ragnhild, Anders, Jakob 
Afbud: Mads, Bjørn 
Ikke tilstede: Heidi 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
Mødeleder: Martin Meier 
1. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen  

- Udsættes til næste møde 
2. Efterretningssager. 

- Ny indkørsel er ved at blive foretaget, således at eleverne kan komme sikkert i skole. 
- Madkundskabslokalet er blevet ryddet i dag, og der kommer håndværkere mandag d.9.12, projektet 

forventes færdigt i uge 10. 
- Aflysning af mødet d.6.januar 2020.  
- ”kom at gå modul” til SFO bliver implementeret på skolen, start midt januar. 
- Martin orienterede om proces ang. nedlæggelse af centerniveauet. Martin kender dog intet til 

processen endnu. 
- Kommunale Ejendomme kan af frivillighedens vej blive decentrale. 
- Alle medarbejdere skal have lov til at dyrke motion i løbet af arbejdsdagen. 
- Ny digital rådgivning til unge i Slagelse Kommune er gået i luften 2.12 – Slagelsechatten skal være med 

til at undgå at den unge føler sig alene med sine tanker og bekymringer. 
-  

3. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 
 

4. Orientering om prøvehandlinger på skolen (Mobiltelefoner og skolehjemsamtaler) – O MW 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Personalet har viden delt arbejdet om de to i gang værende prøvehandlinger til et personalemøde. 
- Meebooks elevplaner bliver udfordret med fysiske mapper til hver enkelt elev (MW uddelte bilag), 

mange medarbejdere tilkendegav undervejs, at det ville de også være med til at få prøvet af. 
Elevplanerne skal dog tilrettes den enkelte klasse/årgang. Elevplanerne er på nuværende tidspunkt 
uddelt til skolens 8.årgange, og vi glæder os til at høre nærmere. 

- Skolens afprøvning af ”forskellige mobilregler” blev ligeledes viden delt. Evalueringer på mobilfri 
skoletid var positive både fra medarbejdere og elever.  

- Anne Mie har ansøgt om penge til foredragsholder til forældre, har dog ingen tilbagemelding fået 
- Punkt til et af de kommende møder er at skolens ordensregler og mobilpolitik revideres. 

 
 

5. Høring angående Børn og Unge politik D/B MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
- Martin/Gry orienterede og uddelte bilag. Man kan ikke være imod denne politik, når man arbejder med 

børn og unge. Martin skriver rene formelle kommentarer. 
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-  
 

6. Borgerbus – O/D MM 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter Borgerbussen. 
- Martin uddelte bilag og knyttede kommentarer til det kommende skriv til forældre. Skolebestyrelsen 

synes at papiret skal skrives om – der vil være mange forældre som ikke kan finde de informationer som 
er vigtige. Brevet skal deles i to dele. Skolebestyrelsen vil gerne mødes med ”Borgerbus-udvalget” – 
Martin inviterer til temamøde. 

 
7. Punkter til kommende møder D 

Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder. 
- Skolens ordensregler og mobilpolitik revideres. 

8. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Intet 

9. Orientering 
v/skoleledelsen. 
- Anne Mie har ansøgt om penge til foredragsholder til forældre, har dog ingen tilbagemelding fået. Hun 

arbejder videre med dato for foredraget. 
 
v/personalerepræsentanter 
- Intet 
v/elevrepræsentanter 
- Bombetrusler på Aula, eleverne opfordres til at skifte koder. 
- Sidste skoledag – ønske om fælles dag til alle Slagelse Skoler. 
- Evaluering af affaldssortering. 
- Opfølgning på de 17 verdensmål. 
- Juleaktivitetsgaver til de enkelte klasser deles ud på mandag d.9.12.19 
 

10. Evt. Herunder evaluering af mødet. 
 
 
Referent: Malene Wendelboe 
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