
  

 
 

Deltagere: Bestyrelsen Ansvar for dagsordenen: Benjamin 

Tid:  

Fraværende: 

Tirsdag d. 01.05.18 kl. 17:30-19:30 

 

Referent:  

Mødeleder: 

Jacob 

Gitte 

Sted: Mødelokale A11 Forplejning: Arbejdsfrokost kl. 18:00 

Bilag:    
 

Referat af Bestyrelsesmøde 
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 Pkt./tid Indhold (samt beskrivelse) Fremlægger 

 

30 min. 

[17:30-18:00] 

 

Opstillingsmøde  

Velkommen til evt. forældre, som ønsker at stille op til bestyrelsesvalg.  

Præsentation af bestyrelsens medlemmer samt orientering om bestyrelsens arbejde.  

 

På Storebæltskolen er der i alt plads til 5 forældrerepræsentanter, og der skal så vidt 

muligt være stedfortrædere for alle repræsentanter. 

 

Da der afholdes forskudte valg, 2 år efter det ordinære valg, er der denne gang kun 

to repræsentanter der er på valg.  

 

De to repræsentanter der er på valg er:  

Gitte Jensen (ønsker genvalg, men kan ikke genopstille, da Rasmus stopper i 10. kl. 

til sommer) 

Sandra Hallin Poulsen (ønsker genvalg) 

 

Den resterende del af bestyrelsen består af følgende forældrerepræsentanter, der 

først er på valg i 2020:  

Anja Martina Lassen  

Line Fredskov Arlet  

Peter Olsen  
 

Benjamin    

Referat Peter forhører sig hos andre forældre om nogen har lyst til at stille op til skolebestyrelsen, 

Benjamin skriver et brev til samtlige forældre og samtidig nævner vi det til forældrefesten 

fredag d. 4/5 2018. 

    

30 min 

[18:00-18:30] 
Frokost  Benjamin   X 

1 

1 min. 

[18:30-18:31] 

 

Godkendelse af dagsorden Alle    X 

Referat Godkendt     

2 

9 min. 

[18:31-18:40] 

 

Orientering vedrørende udarbejdelse af råderumskatalog 

Byrådet besluttede 26. marts budgetproces for Budget 2019-2022.  

Som en del af budgetprocessen skal der udarbejdes et råderumskatalog på 2% af 

serviceudgifterne, godt 68 mio. kr., samt 5 mio. kr. på beskæftigelsesindsatser 

(overførselsudgifter) – i alt godt 73 mio. kr.  

Byrådet ønsker en stærk decentral involvering i processen med at udarbejde 

råderumskatalog, herunder involvering af medarbejdere og MED-organisation helt 

ud i LokalMED. Udgangspunktet for denne involvering er Slagelse Kommunes 

MED-aftale og det aftalte kodeks for samarbejde og god dialog.  

Benjamin X   



  

 
 

Forslaget til samlet råderumskatalog skal forelægge til ØU’s møde den 18. juni, 

hvor Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvad de vil oversende til 

budgetforhandlingerne efter sommerferien. Råderumskataloget indgår således også 

i det samlede budgetgrundlag som sendes i høring i august.  
Referat  Benjamin orienterede om baggrunden for råderumskataloget og proceduren for processen. 

Benjamin beskrev, hvilke områder han forslår besparelser indenfor. 

    

3 

15 min. 

[18:40-18:55] 

 

Orientering om skolens økonomi for skoleåret 2018 

Benjamin giver en orientering om konsekvenserne for byrådets forventede 

beslutning vedrørende ændring af takstmodellen.  

 

Benjamin X   

Referat Benjamin orienterede om skolens økonomi.     

4 

15 min. 

[18:55-19:10] 

 

Orientering vedrørende forflyttelse af medarbejdere 

Opfølgning på den skriftlige orientering af 18. april 

 

Benjamin X   

Referat Benjamin orienterede om processen vedrørende forflyttelse af medarbejdere. 

Fremadrettet vil Benjamin give hele bestyrelsen en orientering.  

    

5 

15 min. 

[19:10-19:25] 

 

 

Orientering vedrørende:  
 Personalemøder 

 MED-udvalg 

 Slagelse kommune  

 Elevråd 

 Skolebestyrelsen 

 Ledelsesteamet 

 Andet  

 

Alle  X   

Referat Lonnie orienterede om personalemødet mandag d. 30/4. 

Benjamin orienterede om Slagelse kommunes tanker og ideer om strukturændringer.  

Signe fortalte om Rynkebyløbet. Tivolidag bliver d. 14. juni. 

Ledelsesteamet fortalte om planlægningen af det kommende skoleår. 

    

6 

5 min. 

[19:25-19:30] 

 

 

Eventuelt herunder valg af punkter til kommende møder 

 Næste (og årets sidste) møde afholdes d. 20. juni 2018  

Forslag til punkter kan sendes til Benjamin eller Gitte. 

Alle  X   

Referat Alle bedes overveje, hvor årets sidste møde skal afholdes.     

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. 

 

 

 


