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Skolebestyrelsen - referat 
Skælskør Skole 

Mødeleder: Nikolaj Ruwald 

Referent: Claus Würtzen 

Dato: 17.juni 2019 

Varighed: 19:00-21:00 

Næste møde: Indkaldes separat 

Tilstedeværende: Stine Schultz, Betina Steinmeier, 
Steen Larsen, Nikolaj Ruwald, Sussi Christensen, Ann 
Reitan Frost, Poul Kjær Sørensen, Thomas Jensen, Pe-
ter Raagaard, Gitte Kjærsgaard, Lars H. Johansen, 
Mette Nielsen, Nadia Thomsen (elevrepræsentant), 
Amy Skov Davies (elevrepræsentant), Claus Würtzen 
 
 
Fraværende: Ingen 
 
 

 
Let anretning klokken 19.00 
 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  An-
svarlig:  

Dead-
line:  

Godkendelse – dagsor-
den og referat 

Punktet skema og fagfordeling behandles på den lukkede 
dagsorden. 

  

Røgfri skoletid Bestyrelsen drøftede blandt andet midlertidig inddragelse 
af frikvarterer som sanktion overfor elever, der overtræder 
reglerne. Gerne som første sanktion. 
Nikotintyggegummi og -plastre er undtaget fra reglerne – 
idet eleverne stadig er underlagt de sædvanlige regler i ti-
merne. 
E-cigaretter og andre varianter af tobaksprodukter er inklu-
deret i det nye regelsæt. 
Tilsvarende bør det overvejes at give eleverne i specielt ud-
skolingen mere spændende omgivelser i frikvarterne. GK 
forklarede, hvorfor det ikke er muligt at bruge faglokalerne. 
Elever og forældre orienteres om de nye regler før sommer-
ferien. 
Gæster herunder forældre og håndværkere vil blive gjort 
opmærksom på reglerne ved overtrædelse. 
Der vil blive opsat skilte, der gør opmærksom på de nye reg-
ler. 

PSK 
 
 
 
 
 
 
 
 
GK 
 
 
PSK 

Før 
sommer 

Skema og fagfordeling 
for skoleåret 2019 2020 
Lukket dagsorden – in-
gen elevrepræsentanter 
 
 

Væsentlige lærerskift, Idræt, 4. og 7., klasse sammenlæg-
ning 8.årgang 
Skemaet/fagfordelingen vises i papir på mødet. 
PSK orienterede og understregede at alle berørte klasser og 
forældre orienteres særskilt. 
 
 

PSK  
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Meddelelser og sidste 
nyt: 
Elevråd 
 
 
 
Formanden 
 
Ledelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre 

 
 
NT spurgte på elevrådets vegne om afgangselevernes fort-
satte mulighed for at forlade skolen i frikvartererne. Der er 
stadig en mulighed idet skolebestyrelsen forventer at ele-
verne kan forvalte det ansvar de hermed har fået. 
Formanden har stadig ikke modtaget materiale vedrørende 
busgrunden. 
Ledelsen forventer for nuværende ikke de store personale-
mæssige forandringer i det nye skoleår. 
Afgangsårgangen havde en fortrinlig sidste skoledag. 
Den første K-årgang har haft et virkelig fint afsluttende for-
løb. 
De kommende fjerdeklasser er mødtes på tværs, og der har 
været besøg af de kommende nulteklasser. 
Netop nulteklasserne blev indkaldt til klassisk indskrivnings-
samtale, hvor parterne i trygge rammer har kunnet sætte 
forventningerne til det kommende samarbejde. 
Der er forventning om at 18-20 børn begynder efter som-
merferien. 
5. a vandt kommunens skole-ol 

  

Årets resultater PSK gennemgik årets resultater. Det forventes at afgangs-
eleverne 2018/19, som gennemsnit, får et godt resultat. 
Først og fremmest består alle elever. 
Skolebestyrelsen bifalder det store arbejde, som medarbej-
dere og ledelse har gjort for at trække skolen og elevernes 
resultater i den rigtige retning. 

  

Aula - NYT Det nye kommunikationssystem, Aula, bliver ikke færdig til 
det nye skoleår, og forventes i stedet implementeret til ef-
teråret. 
Skoleintra kører videre indtil videre. 

  

Punkter til kommende 
møder 

Kommunikationsstrategi, Retningslinje 
Sproglig udvikling i indskolingen 
 

  

Eventuelt Formanden takkede Steen Larsen for hans mangeårige virke 
i Skælskørs skolebestyrelse. 
 

  

 
 


