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Skolebestyrelsen - dagsorden 

Mødeleder: Claus Würtzen 

Referent: Claus Würtzen 

Dato: Onsdag 6. marts 2019 

Varighed: 19:00-21:00 

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

 
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 

 Nyt fra elevrådet vil fremover være en del 
af dagsordenen. 
Såvel dagsorden som seneste referat blev 
godkendt. 

 

2. Automaten 
 

Skal den flyttes til bod-området? PKS orienterede. Automaten fungerer 
fint, men personalet ser gerne at 
maskinen, af praktiske årsager, flyttes til 
bodområdet. Eleverne foretrækker at 
maskinen bliver stående. Det er næsten 
udelukkende udskolingselever, der 
benytter den, og sortimentet er i vid 
udstrækning lig varerne i boden. 
Der var i bestyrelsen enighed om at lade 
automaten blive stående. Det vil være op 
til ledelsen at finde løsninger, hvis 
genfyldning af maskinen tager for meget 
tid. 

GK 

3. Forældrefolder 
 

Forslag til Pixi-model klar  Folderen blev omdelt, og bortset fra 
enkelte layoutmæssige detaljer og den 
endelige korrektur, er bestyrelsen meget 
tilfredse med resultatet. Folderen tages i 
brug snarest, og vil skulle bruges ved 
informationsmøder for de kommende 
0’te-klasser. 

SC/GK 

4. Busgrund 
 

Status Punktet udskydes til næste møde NR/GK 

5. Nyt/bemærkninger  Nadja Thomsen fra 8.K indledte med en 
gennemgang af de emner, der på det 
seneste har været under behandling i 
elevrådet. Det gælder blandt andet 
rygning og de planerne om røgfri skole, 
som bestyrelsen skal diskutere under 
punkt 7. Eleverne er optaget af hvor 
meget der skal til, for at man er blevet 
”taget” i at ryge. 
PKS besvarede et konkret spørgsmål 
vedrørende praktik for K-klasser på 8. 
årgang. Problematikken bortfalder dog fra 
næste skoleår. 
SKE (fællesorgan for kommunens elevråd 
er kommet i gang. Elevrådet har også 
diskuteret hvordan skolen kan støtte 
skoletrætte børn.  
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Herefter orientering fra Gitte Kjærsgaard:  
Boden skal hedde Bixen. 
Skolens arbejdspladsvurdering (APV) viser 
ingen alvorlige problemer. 
Bygningsteknikken er eneste større 
udfordring. Derudover skal der fortsat 
være opmærksomhed på, at der skal være 
balance mellem mængden af opgaver til 
den enkelte lærer og den til rådighed 
værende tid. 
Toiletter renoveres efter fælles standard. 
Meddelelse om bestyrelsesmedlem. 
HD-lokalet istandsættes. 
Skolen har fået en håndværker i 
løntilskudsordning, der kan løse mange 
forefaldende opgaver. 

6. Justering af 
folkeskolereform 

Se bilag PKS orienterede. Justeringen er en 
opfølgning på ændringer i efteråret, men 
er ikke nær så omfattende. Den betyder 
blandt andet en ganske lille afkortning af 
skoledagen i indskolingen. 
Timefordelingsplanen blev omdelt. 
Skolen er forberedt på, at nye regler om 
valgfag for den nuværende 6. årgang kan 
blive udsat til efter sommerferien. 
Selvstyrende skoler blev kort drøftet. 
Muligheden kan sættes på dagsordenen 
igen, hvis det vurderes muligt i forhold til 
kommunalbestyrelsen. 
Punktet blev afsluttet med en kort 
diskussion af skolens måde at 
implementere skolereformen på. 

GK/PKS 

7. Røgfri skole Bilag er fremsendt. GK orienterede om Slagelse Kommunes 
beslutning om, at alle folkeskoler skal 
være røgfri fra august 2019. det gælder 
for både ansatte, elever og gæster. 
Udover at matriklen (som hidtil) vil være 
røgfri, vil medarbejdere også fremover 
skulle holde sig fra piber, smøger, e-
cigaretter og snus i skoletiden – 
medmindre de arbejder hjemme. 
GK beskrev også problematikker omkring 
kontrol og sanktionsmuligheder. 
I materialet fremgår det, at en eventuel 
straf skal stå mål med overtrædelsens 
alvorlighed. 
Samarbejde med sundhedsplejersken blev 
foreslået. 
 
Der var i bestyrelsen stor forståelse for 
initiativet, som blev bifaldt bordet rundt. 
Man ønsker dog forslag til håndhævelse 
af regelsættet, ligesom enkelte regler for 
gæster kan virke formynderiske. 
Dette afspejles i høringssvaret, som 
forelægges MED-udvalget, der kan 
medunderskrive. 
 
Der kan eventuelt lægges op til en 
gendrøftelse af elevernes adgang til at 
forlade skolen. 
 

CW/GK 

Kommende punkter: 
 

Skole/hjem samarbejde nyt 
princip  
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Elevplaner - kan vi undersøge, 
hvor mange forældre, der læser 
dem? Eller skal vi hellere 
fokusere på ugeplaner? (Her er 
der også lovændringer!) 
 
Kommunikation: (Aula – den nye 
kommunikations platform 
kræver måske, at vi laver en 
retningslinje/politik? 
 
Evaluering af semesterprøver: 
Hvornår og hvordan? 
 
Respekt: Indsatsområde i foråret 
2019 
 
Elevers ret til at forlade skolen i 
frikvarterer/fritimer 
 
Busgrunden 
 
Foreslået samarbejde mellem 
bestyrelser i Slagelse Kommune. 
 
 

Næste møde  
Torsdag 25.4.2019  
 

 

 


