
   

 
 

Deltagere: 

Fravær: 

Sted: 

Tid: 

Skolebestyrelsen + suppleanter 

  

Madam Bagger; Havnegade 17. B 

Torsdag d. 19. december 2019 kl. 17:00-20:00 
 

Ansvar for dagsorden: 

Referent: 

Forplejning  

Mødeleder: 

Benjamin   

Tina  

Frokost kl. 18:30 

Peter  

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

A 

5 min 
[17:00-17:05] 

 

Godkendelse af dagsorden  Mødeleder   X 

Referat Dagsorden er godkendt     

1 

20 min. 
[17:05-17:25] 

 

Orientering om skolens økonomi 

 Orientering om budget 2019 

 Orientering om budget 2020 (se vedhæftet bilag) 

Benjamin X   

Referat  Benjamin orienterer om skolens økonomi i indeværende og 

kommende år og gennemgår budgetudkast for 2020. 

Det ser umiddelbart ud til, at skolen får tilsvarende elevantal i 

kommende skoleår som indeværende. 

    

2 

10 min. 
[17:25-17:35] 

 

Evaluering af skolebilleder 

 På baggrund af udtalt utilfredshed med skolebillederne 

sidste år, besluttede bestyrelsen at skifte fotograf. Vi har 

netop afsluttet fotograferingen af vores elever, og ønsker at 

drøfte, om vi skal fortsætte samarbejdet med den nye 

fotograf. 

  

Jacob   X 

Referat Jacob orienterer om samarbejdet med Odense skolefoto. 

Det var en rigtig god oplevelse både for elever og personale. Der 

var tid og rummelighed i forhold til alle elever – også hvis det blev 

lidt udfordrende at være tilstede. 

Billederne er rigtig gode også ved om-fotograferingen. 

Bestyrelsen drøftede oplevelsen og besluttede at skolen vil fortsætte 

med at bruge Odense skolefoto. Der vil blive indgået en 3 årig aftale 

med firmaet. 

    

3 

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

 

Orientering om indsatsområdet vedrørende bevægelse, glæde, 

trivsel og læring. 

 Alle medarbejdere har gennemført en uddannelse på fem 

moduler, hvor der er blevet arbejdet med bevægelse, glæde, 

trivsel og læring. Uddannelsen har resulteret i, at vi nu er 

blevet certificeret af DGI. 

 

Benjamin X   



   

 
 

Vi ønsker at orientere bestyrelsen om vores arbejde og om, hvilken 

effekt vi forventer, at arbejdet vil få for eleverne. 

 

Referat Benjamin orienterer om et samarbejde med DGI om at sætte fokus 

på bevægelse i hverdagen på Storebæltskolen. 

    

4 

20 min. 
[17:45-18:05] 
 

Hvilken retning skal skolen udvikle sig i de kommende år? 

 Ledelsesteamet vil gerne fortælle om forskellige 

overvejelser vedrørende udvikling af skolen.  

Benjamin X   

Referat Benjamin orienterer om skolens overvejelser i forhold til de visioner 

og processer, der vil blive igangsat d. 14. januar 2020.  

Det kunne være temaer som hvordan ønsker vi undervisning, 

bevægelse og læring – skal vi tænke nyt og hvordan kan bestyrelsen 

inddrages. 

Det er en proces som ikke på forhånd har et fastsat mål, men som 

vil blive konstrueret undervejs. 

Punktet vil blive sat på til kommende møder, så bestyrelsen får 

mulighed for mest mulig inddragelse, ligesom Benjamin opfordrer 

til at medlemmer af bestyrelsen bliver inddraget aktivt undervejs i 

processen. 

    

5 

15 min 
[18:05-18:20] 
 

Orientering vedrørende:  
 Personalemøder 

 MED-udvalg 

 Slagelse kommune  

 Elevråd 

 Skolebestyrelsen 

 Ledelsesteamet 

 Andet  

 

Alle X   

Referat Personalemøde: 

Arbejdet med skolens statusudtalelser blev drøftet. 

Der har været repræsentanter fra PUI, som har gennemgået alle 

skolens statusudtalelser hvorefter de var ude i klasserne og 

observere undervisning.  

MED udvalg 

Her blev drøftet håndtering af fremtidige statusudtalelser og opstart 

på den nye proces omkring fremtidig retning for skolen. 

Slagelse kommune: 

Benjamin orienterer fra kommunen 

Elevråd 

Kort orientering  

Skolebestyrelsen 

Peter orienterer om deltagelse kommunens budgetmøde tilbage i 

oktober. 

Der bliver opfordret til at Aula udnyttes mere hensigtsmæssigt og at 

vi bliver bedre til at udnytte de muligheder, der er til rådighed.  

    



   

 
 

Særligt behov for at invitationer og andet bliver synliggjort 

yderligere 

Ledelsesteamet: 

Intet nyt herfra 

6 

5 min 
[18:20-18:25] 

Punkter til kommende møder 

 

Benjamin X   

Referat AULA 

Retning for skolen i fremtiden 

De 3 ben – statusudtalelse, Mee-Book, konferencer. 

    

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. 

 

 


