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Skolebestyrelsesmøde, februar 2020 
 

 

 
 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  

1 Det bliver tid ti l skolebestyrelsesvalg her i  
foråret. Vi skal derfor: 
Afklare hvem der genopstiller. 
Skal vi ud og motivere forældre?  
Have valgt en valgbestyrelse.  
 
Vedhæftet regler for valg af forældrevalgte, 
Slagelse Kommune og en liste over hvem vi r – 
og hvornår hvem er valgt. 

Ann Reitan Frost, Bettina 
Steinmeier, Thomas Jensen, 
Mette Nielsen og Claus Würtzen 
genopstiller/fortsætter. 
 
NR og CW udgør sammen med GK 
valgbestyrelsen. 
 
Der opfordres ti l, at så mange som 
muligt stiller op så skolens elever 
og område repræsenteres på 
bedst mulig måde. 

NR, CW skriver 
opfordring ti l at 
stil le op. 

2 A afdelingen bliver mindre og mindre – og en del 
af vores distriktselever vælger os fra! Debat og 
diskussion – kan og skal vi gøre noget og hvad?? 

GK og LHJ orienterede. 
Herefter debat 
Hvordan fremhæver vi skolens 
mange kvaliteter, så forældre og 
elever får øje på dem? 
Brobygning – image – PR  

GK undersøger 
muligheder 

3 Invitation fra ”byen” – blandt andet Steen Olsen. 
Er der nogen, der vil  deltage? 

 GK udsender 
dato 

4    

5    

6 Meddelelser: 
 
Elevråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nadja orienterede blandt andet 
om skolegården. Baner udbedres. 
Labyrinten bør fjernes og må 
gerne erstattes af en 
parkourbane. 
Fastelavnsarrangement var en 
stor succes. 
Den li l le gård trænger til en kærlig 
hånd. 
Evt. kan atriumgården målrettes 
8. og 9. 

 
 
 
GK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolebestyrelsen - dagsorden 
Mødeleder: Nikolaj Ruwald 

Referent: Claus Würtzen 

Dato: Onsdag 26. februar 2020 

Varighed: 19:00-21:00 

Tilstedeværende: Ann Reitan Frost, Gitte Kjærsgaard, 
Mette Nielsen,  Sussi Christensen, Stine Schultz, Nikolaj 
Ruwald, Lars H. Johansen, Thomas Jensen, Betina 
Steinmeier, Nadja (elevrådsrepræsentant), Claus 
Würtzen 
 
 
Fraværende: Poul Kjær Sørensen og Sandra Hetoft 
Jacobsen 
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  

 
 
Formanden 
 
Forældrevalgte 
Personalevalgte 
 
 
 
 
 
Skoleledelsen: Aula og nyt unilogin, Skolens 
helhedsvurdering til kvalitetsrapport 2018-19 
er vedhæftet (GK) Boldgård, toiletter  

Toiletterne trænger stadig. 
Megen aktivitet i  
bestyrelsesnetværk. 
 
Medarbejderne har diskuteret om 
skolen bør have en kostpolitik. 
Mange større elever henter 
sodavand og slik i  byen i løbet af 
skoledagen. Bør drøftes af 
skolebestyrelsen. 
Overgangen til Aula er gået fint. 
Ny seniorjobber 
Trivselsmåling med fine 
resultater. Der arbejdes videre 
med udfordringer. 
 

 
 
 
NR udsender 
datoer 
 
GK finder 
aktuelle 
kostpolitik 

7 Evt. BS berettede om en henvendelse 
vedr. skolepatruljerne. 
MN efterspurgte knallertparkering 

GK samler op 

8 Lukket punkt: Intet  

9 Punkter ti l  næste møde: 
 

Kommunikation – skal vi behandle 
den? 
Kostpolitik 
Hvilke el apparater vil bestyrelsen 
acceptere i  klasselokalerne. 

 

 


