
 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag  den 1. februar 2017  

kl. 17.00- ca 18.30 i personalerummet v. kontoret 

 

   

Ordstyrer: Michael 

Øvrige deltagere: Catja, Peter,Louise, Kamilla, Jens, Jette, Jeanette, Salli, Stephanie, Peder, Rikke.  

Afbud: Peter, Kim 

Referat                                      

Tekst Tid   

1. Godkendelse af dagsorden  

 

 

2. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsseminar om inklusion 17/1 (og 

18. + 19.) med deltagelse af 

skolebestyrelsesformanden og 

skoleledelse v. MK m.fl. 

 

 

 

3. Orientering om UU-projekt i 7. a v. PP 

Orientering om FIFA-projekt i 5. kl v. 

RS 

 

 

 

4. Regnskab 2016 og foreløbigt budget for 

2017. 

 

 

 

17.00-17.05 

 

 

 

17.05–17.30 

 

 

 

 

 

 

17.30–17.45 

 

 

 

 

 

17.45-18.00 

 

 

 

 

1. Godkendt. MK præciserede forretningsordenen 

vedr. optagelse af punkter på dagsordenen.  

 

2. PP, MK, RS orienterede. Dagene havde fokus på 

behovet for øget inklusion i Slagelses skoler. 

Distriktstanken på inklusionsområdet blev italesat. 

Vinkel på et muligt bredere fællesskab i distriktet for 

at løfte opgaven. Herefter drøftelse af udfordringen 

på Vemmelev skole – eksempelvis med fokus på D-

klassernes inklusion i udvalgte fag på 

almenområdet.. 

 

3. PP orienterede om et 10 – ugers pilotprojekt med 

fokus på uddannelsesparathed. RS orienterede om et 

forskningsprojekt med 11 sundhedstemaer på 11 

uger. Projektet handler om træning, motion og 

bevægelses betydning for indlæring.  

 

 

4. RS orienterede. Året slutter med et lille overskud 

på 150.000. Budget 2017 er endnu ikke færdigt, idet 

vi afventer visitationen af enkeltintegrationselever. e 

Der kommer nogle regulering i foråret på baggrund 

af elevtal. Umiddelbart ingen reduktion i antallet af 

medarbejdere.  

 

5. Elevrådet orienterer 

Herunder om skolefest og fælles 

kommunalt elevråd. 

18.00-18.15 5. Der har været fælles elevrådsmøde for hele 

Slagelse kommune. De vil gerne forsøge at sætte 

fokus på tidligere eksamensforberedelse og fælles 

arrangementer på tværs. Der er ikke så meget 

konkret endnu. Det var godt at sidde i grupper med 

elever fra andre skoler.  

Planlægning af elevfest 9.marts er i fuld gang.  

 

   

6. Meddelelser: 

a. Formanden. 

b. Ledelsen: Elev- 

Trivselsundersøgelse er 

igangsat 

APV er i gang 

 

18.15-18.20 

 

 

 

 

6.  

b) Elevtrivselsundersøgelse pågår frem til marts. 

APV-spørgeskema for lærergruppen er netop 

afsluttet. Helt overordnet OK resultat. Lærergruppen  

mangler dog tid til opgaverne. SFO-personalet 

afholder APV-dialogmøde.  



 

 

 

c. Medarbejderrep. 

d. Andre 

 

7. Punkter til kommende møder: 

a. Fælles møde med Klasseråd: 

Hvordan kan Synlig læring 

understøtte Uddannelsesparathed ? 

– Oplæg/præsentation ved elever 

fra skolens 9.kl.. Hvad kan 

forældre gøre, for at understøtte 

den lærende elev og dermed at 

eleven bliver uddannelsesparat. 

b. Førstehjælp – muligheder for 

kursus til noget af personalet (JT 

undersøger)? 

 

 

8.  Evt 

 

 

 

 

18.20-18.25 

 

 

 

 

 

  

Skolevalg 2. februar.  

Pædagog ansat i SFO.  

Lærerstilling opslået.   

 

c) Indskolingsfest 31. marts. Der er godt kollegaskab 

på Vemmelev Skole til at hjælpe i en travl hverdag. 

 

 

 

7.  

a) Møde med klasseråd udskydes til 24/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Intet. 

 18.25-18.30  

 

Mødet slut:18.30 

Kommende møder:  2/3 (med klasserødder?), 24/4, 23/5 (erstattes evt. af møde med Udd.Udv.), 19/6, (dim. 21/6 – 

deltagelse af MK andre er kun efter eget ønske)  

 

Med venlig hilsen Michael Kornbech og Rikke Sørensen 


