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Skolebestyrelsen - referat 
Mødeleder: Nikolaj Ruwald 

Referent: Claus Würtzen 

Dato: 25.april 2019 

Varighed: 19:00-21:00 

Tilstedeværende: Stine Schultz, Betina 

Steinmeier, Steen Larsen, Nikolaj Ruwald, 

Sussi Christensen, Ann Reitan Frost, Poul 

Kjær Sørensen, Gitte Kjærsgaard, Lars H. 

Johansen, Mette Nielsen, Nadia Thomsen 

(elevrepræsentant), Amy Skov Davies 

(elevrepræsentant), Claus Würtzen: 

I mødets første del deltog også 

repræsentanter for Boeslunde Skole og 

Børnehus. 

 

 

Fraværende: Thomas Jensen, Peter 

Raagaard 

 

 
Vi mødes med bestyrelsen fra Boeslunde Skole klokken 19:00–20:00 
 – og begge bestyrelser har derefter ordinære møder hver for sig. 

 
Fællesmøde: 

1. Hvad er bestyrelsens vigtigste arbejdsfelt/indsats pt – og hvilke er på vej 

2. Hvordan går vores fælles brobygning? 

3. Hvad kan/vil vi samarbejde om? 

 

1. Nikolaj Ruwald hhv. Jeppe Reitan Andersen orienterede om aktiviteterne i de 
respektive bestyrelser. 

2. Hvordan sikrer vi at det faglige niveau på de to skoler matcher ved brobygning? 
Og skal det matche, når eleverne skal bruge kræfter på at socialisere i nye 
sammenhænge? 

GK understregede det potentielt værdifulde i jobbytte blandt medarbejdere på 
de respektive skoler. 

SS så gerne at man gjorde endnu mere ud af at lade de kommende 
klassekammerater møde hinanden. 
Lars foreslår at elever fra Skælskør Skoles elevråd kunne besøge Boeslunde 

Skole og gøre de kommende elever klogere på hvad elevrådet kan og arbejder 
med. 

PKS foreslår at Peer Educators besøger Boeslunde Skole. Besøget 
arrangeres hurtigst muligt. 
Adfærd, omgangstone og sociale grupperinger er nogle af de største 

udfordringer for nye elever fra Boeslunde Skole på Skælskør Skole. 
GK berettede om arbejdet med at lade eleverne socialisere på tværs af 

årgange. 
Der var konkret et ønske om, at brobygningen blandt forældrene blev bedre. 
Skolerne anbefales at sørge for udveksling af forældreoplysninger for 

de kommende fjerdeklasser, så årgangenes forældreråd tidligere kan 
sætte gang i aktiviteter. Eventuelt kan det første fælles forældremøde 

tilrettelægges af forældregruppen. 
Hvis det er muligt, kunne kommende lærere inviteres med til 
skole/hjemsamtaler på Boeslunde Skole, så parterne kan møde hinanden på 

tomandshånd. Eventuelt blot så boeslundeforældre var med på et af besøgene 
på Skælskør Skole. 

Husk, at brobygning ikke slutter ved skoleårets begyndelse. 
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3. Det foreslås, at der også i fremtiden arrangeres fælles 
bestyrelsesmøder. 
 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

Godkendelse – 
dagsorden og referat 

Ingen kommentarer   

Skole/hjemsamarbejdet 
Bestyrelsen ser på det 
gamle princip -og 
overvejer om det skal 
opdateres. 
Bilag med overvejelser. 

GK lavede et kort oplæg og henviste til 

den omdelte skitse til principper for skole-

hjem-samarbejdet. 

SS efterlyste en periode til at lade 

lærerne eksperimentere med elevstyrede 

samtaler. Herunder også mulighed for at 

lærerne kan få inspiration til hvordan det 

kan lade sig gøre. 

SC fortalte om sine erfaringer med 

elevstyrede samtaler, og muligheden for 

at erfaringsudveksle medarbejderne 

imellem. 

ARF anbefaler at formuleringen omkring 

elevstyrede samtaler blødes op, og at 

forældremøder arrangeres så tidligt som 

muligt – især for 4. og 7. årgang. 

Bekymringspunkter – fra såvel skolens 

som forældrenes side – skal ikke 

præsenteres på skole/hjemsamtaler, men 

skal behandles hurtigst muligt.. 

Bestyrelsens mål er, at samtalen bliver 

mere elevpræget. 

 

GK Punktet 

medtages 

på næste 

møde. 

Meddelelser og sidste 
nyt: 
Elevråd 
Formanden 
Ledelsen 
Andre 

Elevrådet har ved SKE drøftet, at visse 

hjemmesider skal blokeres på skolernes 

wifi. 

Skolen har afholdt pædagogisk dag, og 

her blandt andet debatteret kommende 

års indsatser. 

BS beskrev udfordringer omkring salg af 

stoffer og specifikke bekymringer i forhold 

til salg til elever også på Skælskør Skole. 

 

 

 

 

 

 

PKS 

 

 

 

 

 

 

Orientering 

på næste 

møde 

Punkter til kommende 
møder 
Den 27.maj 2019 

Kommunikations -strategi, Retningslinje   

 
 


