
   

 
 

Deltagere: 

Fravær: 

Sted: 

Tid: 

Skolebestyrelsen.  

Sandra og Pia  

Online via WebEx. 

Tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 17:30-18:30 

Ansvar for dagsorden: 

Referent: 

Forplejning  

Mødeleder: 

Benjamin   

Jacob 

Hjemmeforplejning 

Vælges på mødet 

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

5 min 
[17:30-17:35] 
 

Godkendelse af dagsorden  Mødeleder   X 

Referat Godkendt – husk referat fra seneste møde.     

1 

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

Orientering og drøftelse af situationen vedrørende COVID-19 

- Generel orientering 

- Orientering om gradvis genåbning 

- Orientering om klubtilbud 

Benjamin X X  

Referat Skolen har klaret sig fantastisk godt igennem COVID-19 

Benjamin orienterede om den nuværende situation. Klasserne går fra 

næste af lidt mere på tværs på egen afdeling om eftermiddagen. Det 

samme gælder for ferierne. Den gradvise åbning indbefatter ikke 

svømning. 

Tina orienterede om det klubtilbud der fungerer frem mod sommerferien 

– der bliver to aftner for henholdsvis mellemtrin og udskoling. Det 

endelige antal deltagere er endnu ikke på plads. Vi glæder os til at åbne 

lidt op og de voksne glæder sig til at lave nogle hyggelige aftner for de 

unge. 

Drøftelse om mundbind fremadrettet på personalemøde onsdag d. 5/5 

2021. Efterfølgende kommer der skriv ud til alle forældre. 

    

2 

5 min. 
[17:40-17:45] 

Orientering om eventuel etablering af børnehave 

 

 

Benjamin X X  

Referat Benjamin orienterede om den aktuelle status. Vi mangler forsat endelig 

svar før vi kan komme i gang. Vi regner med svar i den kommende uge. 

Benjamin skriver ud og orienterer bestyrelsen, når der er svar.  

    

3 

10 min. 
[17:45-17:55] 

 

Orientering om planlægningen af det kommende skoleår 

- Forventet børnetal, antal klasser, ansættelser 

 

Benjamin X   

Referat  Benjamin orienterede om en stigning i børnetallet. Der kommer mange 

nye elever 89 elever i alt – 9 i 0. klasse, 1 på mellemtrinnet og to i 

udskolingen. De mange nye børn betyder at vi mangler lidt plads.  

Jacob orienterede om opdelingen af ASK og udskolingen, så der nu er 4 

afdelinger. 

Benjamin orienterede om de stillinger, der bliver slået op. Vi har 

samtaler d. 2. og 3. juni 2021. Anja K og Anja L deltager fra bestyrelsen i 

samtalerne.  
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10 min. 
[17:55-18:05] 

 

Efterretninger vedrørende:  
 Personalemøder 

 MED-udvalg 

 Slagelse kommune 

 Elevråd 

 Skolebestyrelsen 

 Ledelsen -   
 Andet    

Alle X X  

Referat  Benjamin orienterede personalemøder, MED, Slagelse kommune, 

Elevråd, bestyrelsen og ledelsen.  
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20 min. 
[18:05-18:25] 
 

Orientering om skoleplanen  

- Se vedhæftet dokument 

Benjamin X X  

Referat Benjamin orienterede om baggrunden for skoleplanen – A20. 

Og gennemgik planen. Planen bliver taget op på næste bestyrelsesmøde, 

hvor vi kan mødes fysisk. 

Benjamin præsenterede mødeplanen for det kommende skoleår og satte 

ord på den. 

    

6 

5 min 
[18:25-18:30] 

Eventuelt og punkter til kommende møder  

Skoleplanen og processen – børnehaven – ansættelser – økonomien. 

Næste møde er på Madame Bagger d. 16 juni kl. 17.00. 

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. 

 


