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Skolebestyrelsen - dagsorden 
Mødeleder: Nikolaj Ruwald 

Referent: Claus Würtzen 

Dato: 27.maj 2019 

Varighed: 19:00-21:00 

Tilstedeværende:, Betina Steinmeier, Ni-

kolaj Ruwald, Sussi Christensen, Ann Reitan 

Frost, Poul Kjær Sørensen, Gitte Kjærs-

gaard, Nadia Thomsen (elevrepræsentant), 

Amy Skov Davies (elevrepræsentant), Claus 

Würtzen 

 

 

Fraværende: Steen Larsen, Mette Nielsen, 

Thomas Jensen, Stine Schultz, Lars H. Jo-

hansen, Peter Raagaard 

 

 

 
 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

Godkendelse – 

dagsorden og refe-

rat 

Dagsorden og referat godkendt   

Skole/hjemsamar-

bejdet 

Bilag  

Princip tilrettes og 

godkendes 

GK fremlagde de udarbejdede forslag her-

under specifikt forslaget om at forældre 

inviteres til at deltage i to skoledage pr. 

skoleår. 

BS understregede, at forældre altid har 

været velkomne, hvis de i forvejen har 

meldt deres ankomst. 

Denne tilgang bibeholdes, men udvides 

nu med de to årlige invitationer. 

NT og ASD påpegede, at det - på de æl-

dre årgange - kan virke ubekvemt, hvis 

forældrene følger undervisningen. 

Bestyrelsen godkendte udkastet. 

Skolens le-

delse im-

plemente-

rer princip-

perne. 

GK 

Meddelelser og sid-

ste nyt: 

Elevråd 

Formanden 

 

 

 

 

Ledelsen 

 

 

 

 

 

Andre 

 

 

Intet 

NR berettede fra dialogmødet i Slagelse. 

Sammen med to politikere havde NR be-

søgt busgrunden. Kort orientering. 

 

 

To elever med ved skoleol. 

Fælles forældreaftener i 0-3. klasse, hvor 

man blandt andet kan undervise i Aula. 

 

 

Mødedage for 2019/20 rulles 

Intet 

 

 

 

 

Grundens 

ejer frem-

sender ma-

teriale. 

 

GK sørger 

for besked 

til relevante 

forældre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. og 14. 

august 
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Skoledagens 

længde for 0-3 

klasse jf. reformju-

steringen. 

Eleverne skal have 3 

lektioner mindre om 

ugen.  

PKS orienterede om forslaget til en æn-

dret skoledag for de yngste elever. 

Som udgangspunkt afkortes alle skole-

dage med ca. 30 minutter. 

Forslaget fandt opbakning i skolebestyrel-

sen. 

 

PKS Næste sko-

leår 

Invitation fra be-

styrelsesformand 

Charlotte Pedersen, 

Eggeslevmagle 

Bilag 

NR orienterede om bestræbelserne på at 

skabe et fælles netværk for skolebestyrel-

ser i Slagelse Kommune. Møde afholdes 

den 26. august 2019. 

Bestyrelsen er positiv overfor initiativet. 

NR sørger 

for påmin-

delse inden 

tilmeldings-

fristen. 

Tilmelding 

19. august 

Punkter til kom-

mende møder 

Kommunikations -strategi, Retningslinje. 

Røgfri skole – principper skal udarbejdes 

Skema for 2019/20 godkendes 

Lukkede punkter på dagsordenen 

 

GK 

PKS 

GK 

 

Junimøde 

Junimøde 

Junimøde 

Eventuelt BS orienterede om bestyrelsens Face-

book-side og udfordringen med at ud-

forme siden, så bestyrelsen st<dig har 

kontrol over den. GK henviste til Aula, der 

muligvis har funktioner der kan løse pro-

blemerne. 

 

Under eventuelt debatterede skolebesty-

relsen hvilke regler skolen skal have i for-

hold til rygning. Udfordringerne om den 

nye rygepolitik blev beskrevet. Skolen har 

brug for et regelsæt, der afgør hvilke 

sanktioner der skal være ved overtræ-

delse blandt elever, forældre og gæster. 

Udfordringer i forhold til hjemsendelser 

blev vendt. I stedet kan man indføre ef-

tersidninger. Frikvarterer kan indskræn-

kes til et bestemt lokale under opsyn. 

Der blev efterlyst initiativer, der kan gøre 

det eftertragtet at blive på skolen og und-

lade at ryge. 

GK efterlyser et regelsæt, der er let at 

administrere. 

Forslag om orientering af hjemmet ved 

overtrædelser. 

 

Lukket punkt: 

Debat om klassestørrelser. 

Semesteropdeling i 9. klasse blev evalue-

ret 

 

Næste møde: Mandag den 17. juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afventer 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 
 


