Deltagere:
Fravær:
Sted:
Tid:

Skolebestyrelsen. Onsdag d. 22.9 2021 kl.
Jacob
Storebæltskolen mødelokale A11
17:30 - 19:30

Ansvar for dagsorden:
Referent:
Forplejning
Mødeleder:
Bilag:

Benjamin
Tina
Middag kl. 18:15
Vælges på mødet

Pkt./tid
A
5 min

Indhold (samt beskrivelse)
Godkendelse af dagsorden

Fremlægger
Mødeleder

BESLUTNING
DRØFTELSE
ORIENTERING

Referat fra møde i skolebestyrelsen

X

[17:30-17:35]

Referat

1
15 min.
[17:35-17:50]

Velkomst og præsentation af bestyrelsens medlemmer
valg af mødeleder – Peter Olsen valgt.
Efterretninger vedrørende:






Referat

Personalemøde
Orientering fra seneste personalemøde samt fra skolens
pædagogiske dag.
MED-udvalg:
Ikke noget nyt
Slagelse kommune
Behandles under pkt. 2
Elevråd:
Elevrådet er i gang igen og har en masse planer for årets aktiviteter.
Ledelsen
Orientering omkring nye medarbejdere samt dagligdagen på skolen.

2
10 min.

Skal vi tilbyde at elever over 12 år (sammen med deres
forældre) kan blive vaccineret på skolen?

[17:50-18:00]

Referat

Benjamin

X

Personalemøder
MED-udvalg
Slagelse kommune
Elevråd
Skolebestyrelsen
Ledelsen

Punktet er drøftet og bestyrelsen er positiv overfor muligheden.
Skolen vil lægge lokale til rådighed og skriver ud til forældrene. Det
er vigtigt at skrive at der ikke er noget pres i forhold til
beslutningen.

Benjamin

X

3
5 min.
[18:00-18:05]

Referat
4
10 min.

Orientering om høringsmaterialet fra Slagelse Kommune
vedrørende budget 2021-25
- Se evt. udkastet vedr. høringssvar som er sendt til
bestyrelsen.
Benjamin orienterer omkring høringsmaterialet og skolens MED
udvalg og bestyrelses høringssvar.
Orientering om børnehaven

Benjamin

X X

Benjamin/
Tina

X

Benjamin +
Pia

X

Benjamin

X

[18:05-18:15]

Referat

5
25 min.

Bestyrelsen fik en rundvisning i skolens nye børnehavetilbud
Spiren. Spiren har 6 pladser til børn i alderen 3-6 år med behov for
et specialtilbud.
Spisning

[18:15-18:40]

Referat
6
20 min.
[18:40-19:00]

Referat

7
5 min.

Hvordan kan vi præsenterer vores bestyrelse for forældrene?
- Vi har i medarbejdergruppen drøftet vigtigheden i at alle
forældre ved, at vi har en bestyrelse. Vi kunne godt tænke os
at drøfte, hvordan vi kan fortælle forældrene om bestyrelsen.
Der var forslag om at lave en videofilm med præsentation af
bestyrelsen og bestyrelsens medlemmer.
Punktet tages op igen på kommende møde
Orientering om opførelse af multihus

[19:00-19:05]

Referat

8
20 min.

Benjamin orienterer om planer for det multihus, som forventes
opført i kommende år – Multihuset vil indeholde musiklokale men
skal også rumme andre aktiviteter til gavn for skolens elever.
Orientering om økonomi i indeværende budgetår og budgetåret
2022-23

Benjamin

X

[19:05-19:25]

Referat
9
5 min.

Benjamin gennemgår skolens budgettet
Eventuelt

X

[19:25-19:30]

Referat

Punkter til kommende møde:
 Skolens kulturprojekt – præsentation af billedmaterialet fra
pædagogisk dag.
 Præsentation af bestyrelsen til forældrene.

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.

