
   

 
 

Deltagere: 

Fravær: 

Sted: 

Tid: 

Bestyrelsen 

Lonnie 

Online via WebEx 

Onsdag d. 15. dec. 2021 17:30 – 18:45 

Ansvar for dagsorden: 

Referent: 

Forplejning  

Mødeleder: 

Bilag: 

Benjamin   

Jacob 

 

Vælges på mødet 

Tilgår på mødet 

 
 
 

Referat af mødet i bestyrelsen  
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A 

5 min 
[17:30-17:35] 

Godkendelse af dagsorden  
 

Mødeleder   X 

Referat Godkendt     

1 

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

 

Efterretninger vedrørende:  
 Personalemøder 

 MED-udvalg 

 Ledelsen, Slagelse kommune 

 Elevråd 

 Skolebestyrelsen 

Benjamin X   

Referat Pia orienterede om personalemødet og om oplæg omkring 

Mentalisering ved Anders fra Sputnik. 

 

Med-udvalget behandlede spørgsmål omkring skolens håndtering af 

coronapas for medarbejderne. MED-udvalget har besluttet, at alle 

medarbejdere skal have gyldigt pas. Der var også enighed om at 

følge ledelsens indstilling til at vores tilgang skal være 

tillidsbaseret. 

 

    

2 

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

Skolen overgår til Socialudvalget 

Orientering og drøftelse af Byrådets beslutning om at skolen 

overgår fra Børne- og Ungeudvalget til Socialudvalget. 

Benjamin X X  

Referat Benjamin orienterede om overgangen til Socialudvalget. Vi kender 

ikke til konsekvenserne endnu og har heller ikke modtaget nogen 

forklaring på overgangen. Vi forventer, at få mere viden i starten af 

2022. 

    

3 

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

Drøftelse af COVID-19 

Opfølgning på situationen vedrørende COVID-19 herunder 

orientering om at forældrene tilbydes selvtest  

Benjamin X X  

Referat  Benjamin orienterede om den nuværende situation ift. Covid19. Det 

bliver muligt for alle elever at få en selvtest med hjem. Der bliver 

lagt en instruktionsvideo ud på Aula, som skolen har udarbejdet, da 

indlægssedlen kan være vanskelig at forstå.   

Vi fortsætter med de nuværende restriktioner frem til 17. januar 

2022. 

    

4 

15 min. 
Orientering om budget 2021 og drøftelse af budget 2022 

 Udkast til budget 2022 fremlægges til drøftelse på mødet  

Benjamin X X  



   

 
 

[18:05-18:20]  

Referat Benjamin gennemgik udkastet til budget 2022. Bestyrelsen ytrede 

tilfredshed med såvel gennemgang som resultat. 

 

    

5 

20 min. 
[18:20-18:40 

Drøftelse af film vedrørende bestyrelsens arbejde 

- På sidste møde drøftede vi, om vi skulle udarbejde en film 

vedrørende bestyrelses rolle/arbejde. Vi har nu fundet et 

firma, som kan hjælpe os med projektet 

Benjamin X X  

Referat Benjamin orienterede kort om det firma, der skal hjælpe os med 

vores film. Punktet arbejder vi videre med. 

    

9 

5 min. 
[18:40-18:45] 

Eventuelt Alle X   

Referat      
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. 

 


