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Skolebestyrelsen - referat 

Skælskør Skole 

Mødeleder: Nikolaj Ruwald 

Referent: Claus Würtzen 

Dato: Tirsdag 22.1.2019 

Varighed: 19:00-21:00 

Tilstedeværende: Nikolaj Ruwald, Steen Larsen, 
Thomas Jensen, Stine Schultz, Sussi Christensen, Lars H. 
Johansen, Mette Nielsen, Gitte Kjærsgaard, Claus 
Würtzen (ref.) 
 
Afbud: Ann Reitan Frost. Betina Steinmeier, Peter 
Raagaard, Tanja Mikkelsen, Poul Kjær Sørensen. 
 
Fraværende:  
 

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

Punkt: Bemærkninger til 
punktet: 

Referat: Deadline: 

1. Godkendelse af 
dagsorden/ referat 

 Referatet blev godkendt uden 
kommentarer. 

 

Skole-hjem Opsamling:  
Vi skal have kigget på elevstyrede 
samtaler. Hvilken årgange skal det 
fra næste skoleår? 
Skal vi indregne mulighed for 2 
samtaler på 1.+4.+7.+9. årgang. 
Behandling: Debat og en skitse til 
præsentation i medarbejdergruppen.  

Det drøftedes om man skal gøre 
samtale nummer to behovsstyret. Her 
kan det være op til eleven at 
konkludere på den egentlige samtale, 
og det kan så danne grundlag for en 
eventuel opsamling. Generelt bør 
skole/hjem-samtalen ikke bruges til 
”akutte” meddelelser. 
Skolebestyrelsen beder ledelse og 
medarbejdere undersøge muligheden 
for elevstyrede samtaler fra 1. til 9. 
klasse. På årgangene 1., 4., 7. og 9. 
klasse afholdes der to årlige samtaler, 
og herudover vil det være muligt at 
indkalde elever til behovsstyrede 
samtaler – eventuelt foranlediget af 
elevens egen evaluering af indsats og 
indlæring siden sidste samtale. 

GK 

Busgrund Nedslående nyt om grundkøbet; jeg 
har rykket Per Kensø – da købet skal 
lægges op politisk. Her omkring nytår 
svarer Per så: ”Jeg har drøftet købet 
af grunden med Vini og det er ikke 
muligt, at igangsætte et køb på 
nuværende tidspunkt. Så den må vi 
lade fare for nu.” 
Debat og beslutning. 

Bestyrelsen debatterede busgrunden, 
og hvilke muligheder der er fremover. 
Der udarbejdes et skitseprojekt, som 
vil kunne behandles politisk. 

NR 

Facebook Har bestyrelsen input til brug af den 
nuværende side? Der findes også en 
gruppe med samme navn (vist nok 
Betinas?) – kan det ændres?  
Behandling: Debat og tilbagemelding 
til medarbejdere. 

GK orienterede om problematikken.  
Der var generel enighed om, at 
Facebook er et rigtig godt sted at 
”brande” skolen. 
Flere påpegede dog, at det kan kræve 
megen tid at vedligeholde en god 
Facebookside. Blandt andet 
indhentelse af forældreaccept hver 
gang man benytter et genkendeligt 
billede af et barn, vil tage lang tid. 
Bestyrelsen opfordrer ledelsen til, i 
samarbejde med medarbejderne, at 
finde et godt niveau for brugen af 
SoMe. 

GK 
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Det opfordres endvidere til, at 
”Skælskør Skole”-gruppen får et navn, 
der ikke forveksles med skolens 
officielle side. 

Forældrefolder 
Bilag 

Pixi-model klar til udlevering ved nye 
forældre. 
Behandling: Et kik mere efter 
redigeringen? 

GK præsenterede ”pixi”-folderen, der 
var vedlagt indkaldelsen. 
Bestyrelsen drøftede folderen, 
herunder oversættelser og sproglige 
formuleringer – skal sætninger og ord 
forkortes? Det blev besluttet at 
stramme formuleringerne yderligere. 
Med hensyn til værdien af 
oversættelser undersøges nærmere 
hos Undervisningsministeriet. 

SC 

Nyt fra ledelsen Henvendelse om mobiltelefonpolitik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod 

En forælder ønsker, at 
skolebestyrelsen drøfter den aktuelle 
mobiltelefonpolitik, da den – ifølge 
henvendelsen – synes at være i strid 
med en afgørelse i 
ombudsmandsinstitutionen. 
CW fortalte kort, at lov og 
bekendtgørelse siden er ændret, så 
de aktuelle regler er i tråd med 
lovgivningen. Endvidere skrider 
lærere først til inddragelse af 
mobiltelefonen efter gentagne 
overtrædelser af reglerne, og 
bestyrelsen finder derfor at de 
aktuelle regler er passende. 
Skoleboden er næsten færdig takket 
være fantastisk arbejde fra skolens 
tekniske personale, og ikke mindst 
Bjarne, Bruno og Maibritt. 
Skolens formand indvier den nye bod 
fredag den 25. januar klokken 9. 

CW 

Tema: Respekt Orientering 
 

GK orienterede om arbejdet for at 
minde os selv og hinanden om 
respekten for skolen. 

 

Eventuelt Årsplaner 
 
 
 
 
Stillinger 

TJ roste ugeplanerne, men efterlyste 
en større årsplan. De foreligger, og 
kan findes på intra. GK tager den med 
på næste medarbejdermøde. 
GK orienterede. 

 

Kommende punkter: 
 

Kommunikation (Aula – den nyre kommunikations platform kræver måske at vi laver en 
retningslinje/politik?Elevplaner-kan vi undersøge, hvor mange forældre, der læser dem? Eller skal vi 
hellere fokusere på ugeplaner?) 

Næste møde  
Onsdag 6.3.2019  

 

 


