
 

 
Stillinge den 4.2.2020 

Til skolebestyrelsen. 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Den 18.2. 2019 kl. 19.00 til 21.15 
KL. 20.00 er der dialog med de ansvarlige for borgerbus projektet.  

 
Til stede: Martin, Malene, Siobhan, Charlotte, Astrid, Mette, Ragnhild, Mads, Anders, Cecilie, Louise, Bjørn, 
Anders, Gry 
Ikke til stede: Heidi 

 
DAGSORDEN: 
Mødelederen indlægger en pause på ca. 10 minutter på et passende tidspunkt. 
 
1. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen  

- Præsentation af bestyrelsen 
2. Efterretningssager. 

- Ansættelsessamtaler med ny sekretær, og det blev Lisbeth Bertelsen, som starter d.1.3.20 
- Renovering af madkundskabslokalet er lidt forsinket pga. en tegnefejl – nu er fejlen rettet 
- God stemning til skolefesten. 8.klasse har haft et godt salg til deres kommende skolerejse. Der ønskes 

alder på gyserhuset. 
- Skoletorvets gulv er blevet lavet om, så gulvet ikke kan blive så glat længere. Rengøringen på skolen er 

blevet tjekket igen – nu bliver der i den næste måned gjort ekstra rent. 
- Vi skriver en del børn ind på skolen for tiden. Kommende børnehaveklasse er på ca.17.  
- Gry er med i et skolebestyrelsesnetværk for alle formænd fra Slagelse kommunes skoler. Gry tager 

punkter fra netværket med til bestyrelsen til dialog – til de kommende møder. Gry orienterede. 
3. Godkendelse af dagsorden 

- Pkt.5 flyttes til under stregen. 
 

4. Orientering om samarbejde i bestyrelsesnetværket O – Gry 
Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
- Gry er med i et skolebestyrelsesnetværk for alle formænd fra Slagelse kommunes skoler. Gry tager 

punkter fra netværket med til bestyrelsen til dialog – til de kommende møder. Gry orienterede. 
 
5. Budget 2020 – D/B MM 

Indstilling: At bestyrelsen drøfter og godkende budget for 2020 
- Budget 2019 blev forelagt bestyrelsen, og er endt med ca.200000, som overføres til 2020.  
- Flyttes til ”under stregen” 
 

6. Invitation af forældrerådene D/B  
Indstilling: At bestyrelsen drøfter og beslutter proces og indhold for mødet med forældrerådene.  
- Det er meget aktuelt med mobilpolitik og sociale medier. 
- Ønsker om opfølgning på hvad skolebestyrelsen arbejder med på baggrund af vores seneste møde med 

forældrerådene. 
- Louise kontakter sin tidligere kollega i forhold til evt. foredrag. 
 

7. Punkter til kommende møder D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter punkter til kommende møder.  
- Skolens ordensregler 
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8. 2sogne D 
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter indlæg til 2sogne. 
- Skolefesten 
- De nye tilkørselsforhold 
 

9. Orientering 
V/skoleledelsen. 
- Intet 
V/personalerepræsentanter 
- Intet 
V/elevrepræsentanter 
- Der har ikke været noget møde siden sidst. 
- Mange tanker ang. klima – fokus på det uden at strejke. Har et stort ønske om arrangementer med 

andre store elever fra de øvrige skoler i Slagelse. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Referent Malene Wendelboe 


