
   

 
 

Deltagere: 
Fravær: 
Sted: 
Tid: 

Skolebestyrelsen  
Sandra, Line Arlet 
Storebæltskolen lokale A11 
Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 17:30 -19:10 
 

Ansvar for dagsorden: 
Referent: 
Forplejning  
Mødeleder: 

Benjamin   
Tina P 
Let anretning kl. 18:15 
Lonnie  

Referat fra møde i skolebestyrelsen 
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 Pkt./tid Indhold (samt beskrivelse) Fremlægger 
A 
5 min 
[17:30-17:35] 
 

Godkendelse af dagsorden  
 
Godkendt 
Benjamin kontakter Carl-Erik Hansen vedr. pladsen som 
repræsentant for skolebestyrelsen. 

Mødeleder   X 

1 
10 min. 
[17:35-17:45] 
 

Konstituering af bestyrelsen herunder valg af formand 
Da vi havde mandefald på det sidste møde, skal bestyrelsen på dette 
møde konstitueres.  

Benjamin   X 

Referat Kort drøftelse af formands opgaveportefølje.  
Valget Udsættes til bestyrelsesmøde i december. 

    

2 
30 min. 
[17:45-18:15] 
 

 Generel orientering fra ledelsesteamet: 
 Orientering om elevantal 
 Orientering om skolens økonomi (2018 + 2019) 
 Medarbejdernes sygefravær 
 Orientering om ansættelser af nye medarbejdere 
 Orientering om fysiske udviklingstiltag herunder 

indkøb/istandsættelse 
 Måling af medarbejdernes trivsel (APV og social kapital) 

 

Benjamin   X 

Referat  Pt. 82 elever, vi forventer endnu en elev i nærmere fremtid. 
 Skolen forventer at økonomien for 2018 går i 0 – altså uden 

underskud. 
Skolens 2 ældste busser bliver udskiftet, da de er slidt op.  

 Benjamin orienterer kort om skolens overordnede økonomi 
for skoleåret 2019.  
Budgettet vil blive taget op igen i december/januar 2019 

 Sygefraværet på Storebæltskolen er pt på ca. 3%, hvilket er 
rigtigt godt. Fraværet er reduceret væsentligt gennem det 
seneste år. 

 4/5A får tilgang af ny lærer pr. 1.november 2018, Nina 
Conradsen. 
4/5B har fået tilgang af pædagog Johan Nordstrøm pr. 
22.oktober 2018. 

    



   

 
 

Skolen søger pt. efter yderligere 2 lærere og 1 pædagog, en 
lærer til 4/5B samt en lærer og en pædagog til ASK 
klasserne. 

 Der er blevet malet omkring i huset og indkøbt nye ting til 
klasserne. 
Der er købt persienner til samlingssal og idrætssal, således at 
det er muligt at mørklægge lokalerne. 

 Skolen er pt. i gang med at udarbejde den årlige trivsels-
undersøgelse. 
 

 
Spisning  
25 min 
[18:15-18:40] 
 

Let anretning i personalerummet Alle     

3 
15 min 
[18:40-18:55] 
 
 

Orientering vedrørende:  
 Personalemøder 
 MED-udvalg 
 Slagelse kommune  
 Elevråd 
 Skolebestyrelsen 
 Ledelsesteamet 
 Andet  

 

Alle X   

Referat  P-møde og MED-udvalgsmøde har ikke været afholdt 
endnu. 

 Kommunen: Skolen får på et tidspunkt besøg af 
kommunens nye kommunaldirektør.   

 Elevrådet har afholdt en motionsdag til stor glæde for børn 
og voksne. Aktiviteten foregik dels på Naturlegepladsen og 
dels på skolens område. Det var en rigtig god dag. 

 Skolens fernisering blev afholdt som afslutning på den 
seneste emneuge. Elever og personale lavede en fælles 
udstilling i idrætssalen og det er en stor glæde at opleve den 
summen og glæde, alle udviser på denne dag. 
Der er forslag fra personalet om at rykke tidspunktet til kl. 
15.00-16.30/17.00, således at alle elever får mulighed for at 
deltage på selve arrangementet.  

 Skolefest foråret 2019:Vi har fået en tilbagemelding fra 
forældrebestyrelsen om tidspunkt for forårets skolefest. 
Forældrene har et ønske om at personalet drøfter om 
udvidelse af tiden til festen. 

 Ledsagerkort, Det er muligt for forældre at bestille et 
ledsagerkort, således at det er muligt for bringe en ledsager 
med til aktiviteter uden beregning. 
 

    



   

 
 

 Ledelsesteamet: 
Benjamin orienterer om nyt vedr. legeplads. 
Skolens motionsrum skal igennem en større renovering – 
indkøb af nye og spændende redskaber til lokalet, således at 
børn og personale fortsat kan udfordres i motionen. 
 

4 
10 min 
[18:55-19:05] 
 

Orientering om uddannelse af medarbejdere 
Orientering om efteruddannelse af medarbejdere  
 
 

Benjamin/ 
Jacob 

X X  

Referat Benjamin orienterer om skolens interne uddannelse. 
I løbet af året arbejder personalet med supervision i teamet, intern 
uddannelse i IKT, fys/ergo/tale og læringsrumsledelse v/Lene 
Heckmann. 
Skoleintra vil blive erstattet af AULA, ny platform som hele 
kommunen skifter til fra næste skoleår. 
 
Personalet i ASK er påbegyndt en uddannelse med Anna Voss, som 
skal undervise i alternativ kommunikation og teknologi til elever 
uden talesprog  
 

    

5 
5 min 
[19:05-19:10] 
 
 

Eventuelt herunder valg af punkter til kommende møder 
 Næste møde afholdes d. 18. december (Peter er mødeleder)  
 Forslag til punkter kan sendes til Benjamin  

Benjamin X   

Referat Mødet i december er hos Madam Bagger. Mødet starter kl. 17.00 
hvorefter der er spisning. 
Peter er mødeleder  

    

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. 

 
 


