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DAGSORDEN: Poul Erik og Peter REFERAT:  
Deltagere: Bent, Maria, Peter, Rasmus, Poul Erik, Mar-

tin, Mie, Lilli. 

Forplejning: Mie 

Referent. Mie 

Eleverne deltager fra kl. 17.00-17.30.  

Afbud til:  

Formand eller skolen 58 58 40 41                           
Afbud: Sarah og René. 

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde                   5 min 

             Opsamling fra sidste møde 

                  

Referat godkendt.  

Dagsorden godkendt. 

2. Elevråd     5  min Har ønske om ændring af udearealer. Da der snart 

skal bygges om, afventer vi ændring af udearealer. 

Bent giver tilbagemelding til eleverne. 

3. Nye bygninger  D                                               20 min 

 

Inddrage eleverne i brainstorming ifht. nye byg-

ninger. 

Mødet med bestyrelsen i daginstitutionen dagen 

forinden blev drøftet med særligt fokus på kom-

munikation og mødedisciplin. 

PE arrangerer snarest et studiebesøg på Frederiks-

berg Skole, Sorø.  

Martin inviterer en konsulent fra skoleidræt til et 

af vores SB møder, gerne allerede mødet i februar. 

Martin og PE arrangerer et studiebesøg i KBH – 

dem som kan deltage, kan tage med. 

4. Nyt fra skolen (O)                                              10 min 

                                             

Drøftelse af ændring af skema. 

PE orienterede om skolens økonomiske status. 

Endeligt regnskab forventes at foreligge om ca. 

medio februar.  

5. Nyt fra lærerne (O)                                            10 min 

 

 

Pernille er kommet godt i gang.  

Ny AMR er blevet Majse.  

Lærerne er tilfredse med nyt skema. God stem-

ning blandt lærerne. 

Lotte bliver ny repræsentant i SB, og Pernille 

bliver suppleant.  

6. Nyt fra klasserne (O)                                         5 min  

 

Prognose: elevtal bliver 19-21 i 0.kl.  

Skolen og eleverne er god til at tage imod nye 

elever. 

Der blev orienteret om ekstra møder i 1.kl og 2.kl. 

Det blev drøftet, at det kan være hensigtsmæssigt 

at have ekstra fokus på klasserumsledelse – og det 

kunne være relevant med kursustilbud på dette 

område. 

7. Pricipper om Lektier/hjemmearbejde.        D 20 min                                                  Principper bliver lagt på hjemmesiden på pdf-

format inden uge 7. 

Punktet om drøftelse af princippet om lektier 

udsættes til næste møde.  

8. Indlæg fra Skole og forældre                        D 5 min Poul Erik inviterer Skole og Forældre til et af de 

næste møder.  

9. Busruter                                                          O 5 min Poul Erik fremsender et høringssvar udarbejdet i 

samarbejde med Lilli.  

10. Intra og Facebook                                          D 15 min Kommunikation fra skolen til forældre foregår via 

Forældreintra. Det er et krav fra Slagelse Kom-

mune, at kommunikation sker via Forældreintra.  

Poul Erik tager kommunikationen med lærerne.  

Klassegrupper på Facebook er forældredrevne. 

Hvis lærerne vil lægge billeder på Facebook, så 

skal det ske på skolens overordnede Facebook 

side.  

Skolebestyrelsen laver et skriv ud på Forældrein-

tra omkring, hvorfor beslutningen er truffet (Pe-

ter).  

Maria skaffer brochure fra Slagelse Kommune 

omkring kommunikation på sociale medier.  
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Peter giver de forældre som har rettet henvendelse 

en tilbagemelding. 

11. Indkomne beskeder til skolebestyrelsen      D 10 min Indkomne besked blev drøftet, og Peter giver 

forældrene besked. 

12. ”Gør en god skole bedre”                              D 20.min Udsættes til næste møde. 

13. Punkter til fremtidige møder 

 

Principper om dannelse 

Strukturer om referater og IT 

Lave princip for ”åben skole”, + 

Snak om læsehandleplaner 

Forår 2017: revidere information til forældre Lave 

princip for ”åben skole”. 

 

EVT Næste gang har Martin mad med og skriver refe-

rat. 

Forslag om at Lucia-brud vælges ud fra kriterier-

ne, højeste pige eller 6. klasse. 

  

D=Drøftelse, O= Orientering, B= Beslutning, H= Hø-

ring 

 

  

 


