
   

 
 

Deltagere: 

Fravær: 

Sted: 

Tid: 

Skolebestyrelsen 

  

Storebæltskolen, personalerummet 

Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 17:30 -19:30 
 

Ansvar for dagsorden: 

Referent: 

Forplejning  

Mødeleder: 

Gitte/Benjamin   

Jacob 

Let anretning kl. 18:00 

Gitte 

Referat af møde i skolebestyrelsen 
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 Pkt./tid Indhold (samt beskrivelse) Fremlægger 

A 

5 min 
[17:30-17:35] 

 

Godkendelse af dagsorden  Mødeleder   X 

1 

10 min. 
[17:35-18:00] 

 

Rundvisning på skolen. 

Da det er længe siden, at Bestyrelsen er komme rundt vil vi gerne 

fremvise nedenstående områder/lokaler som alle er blevet istandsat: 

 Legepladsen 

 Cykelhuset 

 Billedkunst 

 Pædagogisk Videns Center  

 Hygiejnetoilet 

 Gymnastiksalen 

 Musiklokalet 

 Pædagogisk værksted 

 

Benjamin    

Referat Benjamin viste rundt.     

Spisning  

25 min 
[18:00-18:25] 
 

Let anretning i personalerummet     

2 

20 min. 
[18:25-18:45] 

 

Orientering vedrørende:  
 Personalemøder 

 MED-udvalg 

 Slagelse kommune  

 Elevråd 

 Skolebestyrelsen 

 Ledelsesteamet 

 Andet  

 

Alle X   

Referat Der blev orienteret fra personale, ledelse og bestyrelse.     

3 

15 min. 
[18:45-19:00] 

 

Orientering om skolens økonomi for skoleåret 2017 og 2018 

Benjamin giver en orientering 

 

Mål med punktet: 

Benjamin X   



   

 
 

At Bestyrelsen er orienteret om skolens økonomi. 

 

 

Referat Benjamin orienterede om skolen økonomi.     

4 

15 min 
[19:00-19:15] 
 

 

Orientering om en kommende høring vedr. 

"Budgettildelingsmodel for specialskolerne"  

Det forventes af at byrådet efter deres møde d. 26. februar vil 

udsende høringsmateriale som omhandler en ændring af 

budgettildelingsmodelen for specialskolerne. Hvis byrådet beslutter 

sig for denne løsning vil høringsperioden forløbe fra d. 27. februar 

til 19. marts 2018 kl. 09.00. 

 

Mål med punktet: 

At Bestyrelsen er orienteret om de forskellige forslag som 

høringsmaterialet forventes at indeholde. 
 

Benjamin X   

Referat Benjamin orienterede om de mulige scenarier for det kommende 

høringsmateriale. Vi indkalder til et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde, hvor vi gennemgår materialet fra byrådet.  

Det ekstraordinære møde afholdes tirsdag d. 13/3 2018 kl. 17.30-

18.30. 

    

5 

10 min 
[19:15-19:25] 
 

 

Kort orientering om det kommende bestyrelsesvalg 

Senest den 14. marts skal forældrene varsles om det kommende valg 

til skolebestyrelsen. 

Center for Skole annoncerer valget i dagspressen og på Slagelse 

Kommunes hjemmeside, nok allerede fra den 7. marts, med 

henvisning til, at yderligere information ligger på skolernes 

hjemmesider. 

 

Benjamin X   

Referat Sandra ønsker at genopstille. Gitte ønsker ligeså at genopstille – 

Benjamin undersøger om dette er muligt, da Rasmus stopper på 

skolen til sommer. 

Punktet genoptages på det ekstraordinære møde d. 6/3 2018. 

    

6 

5 min 
[19:25-19:30] 
 

 

Eventuelt herunder valg af punkter til kommende møder 

 Næste møde afholdes d. 1. maj 2018  

 Forslag til punkter kan sendes til Benjamin eller Gitte.  

Benjamin X   

Referat      

Sådan holder vi vores møder: 

Vi respekterer mødelederen - Vi overholder tiden - Vi holder os til emnet og er relevante - Vi anerkender forskelle i 

holdninger og synsvinkler - Vi beskriver punkterne der er på dagsordenen - Vi skriver referatet i dagsordenen 

Vi har et ansvar for at bidrage med punkter til møderne - Vi er velforberedte. 

 

 


