
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde 
 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: onsdag d. 4. sep. kl. 18.00 – 20.00 

 

Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse vedr. Høring på Nationale 
test. Elevråd falder ud og Thomas 

ny afdelingsleder kom ind i stedet. 

2. Thomas ny afdelingsleder 
 

Thomas præsenterede sig selv. 
Velkommen til endnu engang. 

3. Sidste nyt – opstart skoleår O Evaluering af 
klassesammenlægning på 3. og 8. 

årgang. Fra elever og lærere. 

4. Rundvisning i nye faglokaler O/D HH Dejlig rundvisning i næste færdige 

nye faglokaler - Fysik/kemi, 
naturfag, Håndværk og design samt 

madkundskab. 

5. Resultater forældre undersøgelsen Bilag O/D 

HH 
 

Kort gennemgang ved Henrik. 169 

besvarelser fra forældre er en 
meget lav svarprocent på 8,3%, 
men dog den 4. højeste i Slagelse 

Kommune. 

6. Tilbagemelding fra skolebestyrelsesnetværk Første netværksmøde blev afholdt 

på Søndermarksskolen med alle 
skolebestyrelsesformændene i 

Slagelse Kommune. Jævnlige møder 
planlagt med forskellig placering 
resten af skoleåret.   

7. Varslede organisationsændringer i Sl. 
Kommune  

Tre styrende pejlemærker: Bedre 
velfærd til borgerne 

Arbejdsfællesskaber 
Arbejdsglæde 

Træder i kraft 1. november 2019. 
Vi tænker at udvide samarbejdet 
med Nymark, Marievang, 

Antvorskov og Stillinge for at 
hjælpe og spille hinanden bedre i et 

forpligtende fællesskab og 
samarbejde i den nye 
organisationsstruktur i Slagelse 

Kommune. Fortsat med 5 
individuelle skoler.  

8. Høring vedr. Nationale test Gennemgang og tilpasning af 
udkast til høringssvar. Bestyrelsen 

bakker op om bevaring af de 
nationale test. 

9. Meddelelser 
a) Formanden 
b) Skoleleder 

a) Anbefaling at læse artikel fra 
Skolebørn ang. anbefalinger til 



Dagsordenspunkt Referat 

c) Medarbejderrepr. 

d) Andre 

hvordan man kan give sit barn en 

god skoledag. 
b) ST stopper, langtidssygemeldt 

lærer, nye skemaer bliver 
udarbejdet, forventer overskud - 

hvis det holder, ønskes opbakning 
til at bruge penge til inventar og 
naturfags lokalet. Møde den 31/10 

flyttes til den 4. eller 5. november. 
Henrik melder ud. Flotte 

afgangsprøve karakter. 

10. Punkter til kommende møder: 

- Resultat forældreundersøgelsen 
- Resultat trivselsundersøgelsen 
- Særlige indsatser (fagligt løft i 2019-

20) 
- Ordblinde indsats dette skoleår  

- Trafik 
- Suppleringsvalg 

 

 

Mødet afsluttet: 20,18   

 
Underskrifter: 
 
_______________ _______________________ ______________ 
Nanna Mundt                        Gitte Bislev Hemmersam  Claus Calum 
 
___________________ __________________ _____________________  
Thomas Kronvald Mikael Westergaard Malene B. B. Nielsen  
 

___________________ __________________    _______________ ____________ 
Anita Koborg Sørensen  Lene Hansen                              Henrik Hallig                        Pia J. Haugaard 
 
___________________ __________________       _______________ 
Elevrep.                        Elevrep.                            Torben Kaas Jørgensen 
 

Suppleanter: 
 
___________________ ___________________  
Birgitte Nygaard Gülicar Acili 

 


