
                     Skælskør Skole 18/19 

Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde 

Sted/ tid: Skælskør Skole, personalerummet kl. 19.00 – 21.00  Dato: Mandag d. 24.9. 2018 

Mødeindkalder/leder: Gitte Kjærsgaard/ Nikolaj Ruwald Sekr:  Ann Frost  
 
Deltagere: Nikolaj Ruwald, Claus Würtzen, Ann Reitan Frost, Betina Steinmeier, Mette Nielsen, Stine Schultz, Sussi Christensen, Lars H. Johansen, 
Poul Kjær Sørensen, Gitte Kjærsgaard  
 
Afbud:  Steen Larsen, Peter Raagaard, Thomas Jensen, Tanja Mikkelsen. 

 
 

 
1. Godkendelse – dagsorden og referat: 

a. Referat og dagsorden godkendt. 
 

2. Badning efter idræt 
a. Der er en del debat om badning efter idræt. Praksis har været, at forældre kan bede om 

fritagelse for bag. Skal vi fortsætte denne praksis? 
- Der er (for?) mange, der ikke bader efter idræt.  
- Det er måske for nemt at blive fritaget?  
- Kan de, der har fx religiøse forbehold få lov til at bade i lærerbadeværelset?  
- Hvorfor kræver vi, at de skal I bad? Bl.a. fordi det er vigtigt at de bliver 

opmærksomme på, at kroppe er forskellige, dvs., at vi ser forskellige ud + det er 
et hygiejnespørgsmål.  

- Poul laver et udkast til brev til forældre – måske vi kan lave en ”tegneserie” som 
er let at forstå – eller låne piktogrammer fra fx svømmehallerne.  

- Det er sjovt nok ikke et problem med badningen, når eleverne har 
svømmeundervisning.  

- Fra 0.-3. klasse er der ikke krav om badning efter idræt, da der kun er 1 lærer til 
rådighed. 

- SB besluttede at bede skoleledelsen om næste år at forsøge at lægge to af 
bevægelsestimerne i dobbelttimer med to klasser sammen, for at kunne starte 
badningen tidligere. 

 
3. Boden 

a. Vi er udfordret på logistikken omkring John. Vand, strøm og antallet af elever, der skal 
betjenes. 

- John er indstillet på at kunne løse de forskellige problematikker og vi gør derfor 
et forsøg. 

- Nudler gav for mange problemer sidst, så de bliver ikke en fast del af sortimentet, 
men kan fx komme på 1 gang om ugen.  

- Musikken kan ikke være så høj, som den var sidst. Det giver alt for højt 
støjniveau. 



- Mht. logistikken kan der måske arbejdes med at de store elever må gå ned fx 
11.20 og de mindre elever lidt senere. Boden skal lukke 10 min før tid, så alle kan 
nå at få spist af inden de skal op i klassen. Evt. en mulighed, at der kan 
forudbestilles, så ventetiden kan reduceres. 

- Automaterne gør vi nok også et forsøg med. Dog skal der tages stilling til, hvem 
der skal bruge tid på at fylde dem op. 

 
4. Økonomi 

a. Revideret budgetregulering 5.9.2018 (regneark) 
- Pt. mangler der ca. 600.000, hvilket skal reduceres, så underskuddet kommer 

under 100.000. Underskuddet skyldes primært de færre inklusionsmidler. Poul og 
Gitte laver en indstilling til SB i løbet af efteråret. 

 
5. Busgrunden 

a. Vi (Nikolaj og Gitte) besluttede at vente med brevet indtil vi ser, hvordan sagen går i hhv. 
Plan og CFU. Det ser pt ud til at der er fremdrift. 

- Kommunen ser på om der kan ske noget på grunden til fordel for Skælskør Skole, 
idet der vist ligge lidt penge i CFU´s anlægsbudget. Gitte holder gryden i kog. 

 
6. Orientering/ledelsen 

a. Temadag om inklusion 11.9 
- Dagen gav en god proces, men manglede lidt afslutning. Konklusionen er, at vi 

gør mange ting rigtig godt – og vi skal huske at dele de forskellige ting/indsatser 
med hinanden. 

b. Fraværsstatistik elever aug-sep. 
- Indsatsen i det nye skoleår med ekstra registrering har båret frugt. Ulovligt 

fravær og mødedisciplin er forbedret betydeligt. 
- Christa har orienteret om indsatsen på forældremøderne. Hun kan trække lister 

og se mønstre i fraværet, som hun og lærerne kan følge op på. Louisa, Christa og 
Gitte har ugentlige møder 

c. Fraværsstatistik lærere aug-sep. 
- Fraværet ser rigtig fornuftigt ud. Flere gamle hængepartier er ved at være ude af 

statistikken (løber 12 måneder bagud, rullende) 
d. Vikarer 

- Vi skal huske at være gode til at kommunikere (tidligere?) til forældre, når der 
bliver sat vikarer på ved mere end bare almindeligt fravær. 

 
7. Kursus  

a. Kommunalt kursus lørdag den 27. oktober 2018 på Storebæltsskolen (se bilag). Samlet 
tilmelding senest den 15. oktober. Kurset er et tilbud til alle skolebestyrelser (forældre-, 
medarbejder-, og elevrepræsentanter, samt skoleledelse), og kan være et godt fælles afsæt 
for skolebestyrelsens kommende arbejde og samarbejde. 

- Gitte deltager 
- Muligvis Betina, Ann, Nikolaj, Gerne andre. 

 
8. Lukket punkt 

a. Kort orientering 
 

9. Eventuelt:  



a. Forældrehenvendelse vedr. lukket dør i A-bygningen. Kommer på som punkt til næste 
møde. 

b. K-klassen. Skal den fortsætte? Kommer på som punkt til næste møde. 
c. Lærernes dag den 5. oktober. 

 
Næste møde er den 29. 10 2018. 

 


