
   

 
 

Deltagere: 

Fravær: 

Sted: 

Tid: 

Skolebestyrelsen.  

Jacob, Lonnie, Anja, Anja, Line 

Storebæltskolen lokale A11 

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 17:30-19:30 
 

Ansvar for dagsorden: 

Referent: 

Forplejning  

Mødeleder: 

Bilag: 

Benjamin   

Tina 

Middag kl. 18:10 

Lonnie 

 

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 

8 min. 
[17:32-17:40] 

 

Orientering om byggeprojekter herunder 

A) Orientering om udbygning af vores ASK-tilbud 

B) Orientering om etablering af nyt varme/køleanlæg samt 

renovering af vore udsugningsanlæg 

 

Benjamin X   

Referat A) Vi forventer flere elever til ASK klasserne i kommende 

skoleår. Det betyder at skolen får behov for mere plads. 

Vi håber, at ombygningen kan ske i sommerferien og 

være færdig til det nye skoleår. 

B) Skolens udsugningsanlæg fungerer ikke som det skal og 

vil blive lavet.  

Der bliver arbejdet på løsninger af problematik med 

meget høj varme i bygningen, hvor eleverne går i skole. 

  

    

3 

30 min. 
[17:40-18:10] 

 

Efterretninger vedrørende:  
 Personalemøder 

 MED-udvalg 

 Slagelse kommune  

 Elevråd 

 Skolebestyrelsen 

 Ledelsen (orienteringsbrev, legeplads, barsel/orlov, økonomi 

2019+20, Pension, trivselsundersøgelse x 2, supervision, iPad-

vision, nye iPads, ferieplanlægning, Egons, flytning af møde)    
 Andet 

    

Alle 

 

X   

Referat Personalemøde: 

Skolen arbejder pt. med prøvehandlinger og forsøg med anderledes 

undervisning. 

Prøvehandlingerne tager afsæt i overvejelser fra personalet, som har 

forslag til nye tiltag, de gerne vil prøve af.  

    



   

 
 

Noget er helt nye ideer og andre ting er prøvet tidligere men ikke 

nedfældet med pædagogiske overvejelser og målsætning for 

projektet. 

I den kommende tid vil der blive arbejdet med test for de enkelte 

elever for at sikre viden om hvor de enkelte elever ligger fagligt.  

Den viden skal bruges til at arbejde videre med undervisningen ud 

fra de enkelte elevers zone for nærmeste udvikling. 

 

MED udvalg 

Opstart på nyt skoleår 

Arbejdet med den kommunale trivselsmåling for personale. Denne 

måling er generelt rigtig god. 

AMR har udvalgt 5 fokuspukter, som er uddybet på afdelingsmøder 

og efterfølgende behandlet i MED udvalget. 

 

Slagelse Kommune  

Benjamin orienterede.  

 

Elevråd 

Der har været månedens smil med fælles madpakker i 

samlingssalen. Næste arrangement vil være Rynkebyløbet. 

 

Ledelsen 

- Der er udarbejdet et nyhedsbrev, som er lagt ud på FB og på 

skolens hjemmeside med nyheder. Det vil udkomme ca. 4 

gange årligt. 

- Legepladsen er pt lidt under vand nogle steder. Firmaet som 

har bygget på legepladsen kommer og udbedrer problemet. 

- Økonomien er ok. 

- I uge 12 afvikles trivselsmåling for eleverne. 

- Vi har sagt farvel til nuværende supervisor og er i gang med 

at finde en ny til at varetage supervision i teamet. 

- Lærer Jette Møller går på pension efter 38 år på 

Storebæltskolen 

- Orientering om skolens Ipad vision torsdag d. 2. april 2020 

- Orientering om Egons nye tiltag med forældrenes til- og 

afmelding. 

- Datoændring vedr. d. 23./4 – Benjamin udsender ny dato.   

Andet: 

Der skal være valg til forældrebestyrelsen i dette år. 

25 min 
[18:10-18:35] 
 

Spisning i personalerummet 

 

Alle    

Referat       

4 

15 min 
 Planlægning af det kommende skoleår Benjamin  X   



   

 
 

[18:35-18:50] 
 

 Drøftelse af procesplan vedrørende planlægning af det 

kommende skoleår 

Referat  Benjamin orienterer om indhold og form på kommende års 

procesplanen. 

    

5 

35 min 
[18:50-19:25] 
 

Udvikling af Storebæltskolen 

A) Orientering om opstart og status på projektet 

B) Hvilke mål vil ledelsesteamet gerne forfølge 

C) Hvilke mål vil Bestyrelsen gerne have, at vi er særlig 

opmærksomme på vedrørende udviklingsarbejdet? 

 

Pia, Lonnie, 

Benjamin og 

Tina 

X X  

Referat A) Projektets udgangspunkt er, at skolen skal arbejde for at 

fastholde og udvikle verdens bedste skole for de elever, som 

går på Storebæltskolen. 

 Projektet foldes ud for forældrebestyrelse med en 

beskrivelse af, de tanker, der er gjort. F.eks. arbejdes med 

prøvehandlinger som en del af projektet, hvor personalet får 

mulighed for at udfordre den kendte hverdag for at udforske 

nye muligheder for udvikling i klasse/afdeling/ hele skolen. 

Der vil blive arbejdet med at beskrive skolens overordnede 

børnesyn og pædagogiske læringsfundament. 

B) Ledelsen vil forfølge målet om at definere det pædagogiske 

grundlag og læringsyn, som skal kendetegne Storebælt-

skolen. 

C) Punktet tages op på kommende bestyrelsesmøde 

 

 

    

6 

5 min 
[19:25-19:30] 

 

Eventuelt samt punkter til kommende møder Alle  X   

Referat Hvilke mål vil Bestyrelsen gerne have, at vi er særlig 

opmærksomme på vedrørende udviklingsarbejdet? 

Hvis bestyrelsen har punkter til dagsorden, så bedes disse sendes til 

Benjamin. 

Benjamin udsender ny dato for kommende bestyrelsesmøde. 

    

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. 

 

 


