
   

 
 

Deltagere: 

Fravær: 

Sted: 

Tid: 

Skolebestyrelsen.  

Pia J, Poul-Erik 

Tina P kommer ca. 18.15  

Storebæltskolen lokale A11 

Onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 17:30-19:30 
 

Ansvar for dagsorden: 

Referent: 

Forplejning  

Mødeleder: 

Bilag: 

Benjamin   

Jacob 

Middag kl. 18:15 

Vælges på mødet 

 

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

1 

2 min 
[17:30-17:32] 

Godkendelse af dagsorden  Mødeleder   X 

Referat Godkendt     

2 

3 min. 
[17:32-17:35] 

 

Valg af mødeleder det kommende år: 

Hvem vil være mødeleder på vores møder d. 
09/10, 19/12, 26/02, 23/04 og 17/06.   

Benjamin   X 

Referat 9/10 Peter – 19/12 Lonnie – 26/2 Tina – 23/4 Jacob 17/6 Lonnie.     

3 

5 min. 
[17:35-17:40] 

 

Orientering om brugen af § 16 b. 

»§ 16 b. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den 
understøttende undervisning, godkende at fravige reglerne om en mindste 

varighed af undervisningstiden i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, 

jf. § 14 b, stk. 1, nr. 1, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig 
støtte og undervisningsdifferentiering for en klasse ved hjælp af ekstra 

personale i klassen. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra 
skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan under samme betingelser som i stk. 1 

godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af 
undervisningstiden på 4.-9. klassetrin, jf. § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, for 

specialklasser eller specialskoler. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsens godkendelse efter stk. 1 og 2 gives 

klassevis. 
Stk. 4. Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste 

varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde 

eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7, eller i et andet 
relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt 

betaling fra forældrene.« 

 

 

Benjamin/ 

Jacob 

X   

Referat Bestyrelsen blev orienteret om skolens brug af §16.     

4 

15 min. 
[17:40-17:55] 

 

Orientering om organisationsændring i Slagelse Kommune.  

Benjamin giver en kort orientering.  

Benjamin X   



   

 
 

Referat  Benjamin orienterede om oplægget til den kommende 

organisationsændring. Benjamin udsender høringssvar ud til 

bestyrelsen. 

 

    

5 

20 min 
[17:55-18:15] 
 

Efterretninger vedrørende:  
 Personalemøder 

 MED-udvalg 

 Slagelse kommune – herunder orientering om budget 2020-2023 

 Elevråd 

 Skolebestyrelsen 

 Ledelsen  
 Andet    

Alle  X   

Referat - Lonnie orienterede om personalemødet – det handlede om 

opstart af skoleåret, AULA og pæd. Weekend. Vi talte også om 

morgensamling om fredag samt opdelingen af legepladsen. 

Samt opsamling på fælles forældremøde. 

- MED – vi drøftede organisationsændringer og 

prøvehandlinger. Forslag – kan der komme dato på de dage, 

hvor forældre ikke har fået meldt fra.  

- Slagelse kommune budget 2020-2023 – Benjamin orienterede 

om budgetforslaget. 

- Elevrådet – der er valgt nye repræsentanter. Rådet er kommet 

med gode forslag til legepladsen. Elevrådet står motionsdagen 

– i år er det Mumieløbet! 

- Skolebestyrelsen – Peter orienterede - der har været afholdt 

netværksmøde for skolebestyrelsesmedlemmer. Der er et ønske 

om at skabe mere samarbejde på tværs af skoler og bestyrelser. 

- Ledelsen – Benjamin fortalte at vi har ansat en ny lærer – 

Casper i udskolingen, to nye vikarer Morten og Dan samt Vinni 

i virksomhedspraktik. Legepladsen er bestilt – der kommer 

trampoliner og en vippe, en gynge mere – en karrusel og beton, 

der skal graves igennem skråningen. Der er kommet plantebede 

og en kørestolsgynge. Peter er valgt som TR for lærerne.  

    

25 min 
[18:15-18:40] 
 

Spisning i ASK 2 

 

Alle    

6 

45 min 
[18:40-19:20] 
 

Orientering om MEEBOOK, Statusudtalelser og afholdelse af 

konferencer (de tre ben). 

 

Benjamin, 

Tina, Jacob 

og Lonnie 

X   

Referat Benjamin, Tina og Jacob fortalte om de tre ben -      

7 

5 min 
[19:20-19:25] 
 

Eventuelt  

Foto af bestyrelsesmedlemmer. 

Alle  X   



   

 
 

Referat Peter spurgte ud om kommentarer til, at vi aflyste mødet sidst – der 

var enighed om at det var ok, at der ikke bliver afholdt 

erstatningsmøde. 

    

8 

5 min 
[19:25-19:30 

Punkter til kommende møder  

 

Refleksion over de ”tre ben”. 

 

Alle    X 

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. 

 

 


