
   

 
 

Deltagere: 

Fravær: 

Sted: 

Tid: 

Bestyrelsen 

Tina P, Katarina 

Mødelokale A11 

Onsdag d. 23. februar 2022 17:30 – 19:30 

Ansvar for dagsorden: 

Referent: 

Forplejning  

Mødeleder: 

Bilag: 

Benjamin   

Jacob 

 

Vælges på mødet 

Tilgår på mødet 

 
 
 

Dagsorden til møde i bestyrelsen 
 

 O
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terin
g
 

 D
rø
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g
 

A 

5 min 
[17:30-17:35] 

Godkendelse af dagsorden  
 

Mødeleder   X 

Referat Godkendt     

1 

25 min. 
[17:35-18:00] 

 

Planlægning af film vedrørende bestyrelsens arbejde 

Konkret planlægning af optagelse af film vedrørende bestyrelsens 

arbejde. 

Jon deltager på punktet 

  

Benjamin 

Jon 

X X  

Referat Benjamin og Jon introducerede rammerne for en film om 

bestyrelsens arbejde. Forældre og medarbejdere meldte tilbage, 

hvad Storebæltskolen kan.  

Vi drøftede: 

- Hvad skal filmen indeholde?  

- Hvad skal filmen kunne?   

- Hvad kan Storebæltskolen?  

- Hvem har lyst til at være med?  

Benjamin og Jon arbejder videre med projektet. Vi drøfter det igen 

på mødet d. 21/4. Målet er, at filmen skal være færdig i maj.  

    

2 

15 min. 
[18:00-18:15] 

 

Skal skolen overgå til Socialudvalget eller forbliver vi i Børn- og 

Ungeudvalget? 
 Orientering og drøftelse af Byrådets beslutning om at skolen jf. 

den nye styrelsesvedtægt skal overgår fra Børne- og Ungeudvalget 

til Socialudvalget. 

 

Benjamin X X  

Referat Benjamin orienterede om sagen. Det er stadig uvist, hvilket udvalg 

vi er i. Benjamin har taget kontakt til politikere – to fra byrådet. De 

kommer på besøg fredag d 25/3 til en rundvisning og en snak om 

Storebæltskolen. Benjamin vil fremadrettet invitere politikere ud på 

skolen – herunder bl.a. borgmesteren. Peter orienterede om, at han 

har været i kontakt med Steen Knuth.  

 

    

3 

10 min. 
[18:15-18:25] 

Efterretninger vedrørende:  
 Personalemøder 

 MED-udvalg 

 Ledelsen, Slagelse kommune 

 Elevråd 

Benjamin/ 

Peter 

X X  



   

 
 

 Skolebestyrelsen 

 

Referat MED-udvalg – Jacob og Benjamin gennemgik emnerne fra seneste 

møde. 

Slagelse kommune – Benjamin orienterede om, at der kommer 

besparelser. I hvilket omfang vides ikke endnu. Der kommer en ny 

budget model for alle folkeskoler. Benjamin orienterede herom.  

Elevråd – intet nyt. 

Skolebestyrelsen – rart at vi kan mødes igen. 

    

25 min. 
[18:25-18:50] 

Spisning      

      

4 

10 min. 
[18:50-19:00] 
 

Orientering om budget 2021 og revideret budget for 2022 

 Orientering om afslutning på budget 2021 og orientering om 

revideret budget for 2022.  

 

Benjamin X   

Referat  Benjamin gennemgik kort budgettet og orienterede om en fejl han 

har fundet, som giver os lidt flere penge – 250.000 kr. Vi har et 

budget, hvor vi har råd til at bygge og stå imod en besparelse.  

    

5 

20 min. 
[19:00-19:20] 

Drøftelse af det kommende bestyrelsesvalg  

Vi skal i år afholde valg til bestyrelsen. Skolebestyrelsesvalget 2022 

skal finde sted i perioden onsdag den 9. marts til onsdag den 29. 

juni. Drøftelse af valgproces.  

Benjamin  X  

Referat Benjamin gennemgik kort proceduren. Benjamin skriver ud og 

orienterer om, hvem der er på valg. 

    

6 

10 min. 
[19:20-19:30] 

Eventuelt Alle X   

Referat Punkter til næste møde: 

- Hvilket udvalg skal vi være i.  

- Valg til bestyrelsen.  

    

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. 

 


