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Referat til Skolebestyrelsesmøde  
Den 8. oktober 2019 fra kl. 17.30–19.30 på Susåskolen afd. Holsted 

Tilstede: Rikke Milan, Julius, Lisbeth, Maria, Stefan, Bent, Lene, Stine, Rikke Marcher, Sisse 

(deltager i et forældremøde) 

Fravær: Joan, Nikolaj, Maria, Søren, Palle, Tina, Iris, Cecilie 
  

Dagsorden 
 

15 - 17.30-17.35 
Godkendelse af dagsorden  

 • Godkendt 

16 - 17.35-17.50 
Nyt fra formand, ledelsen, 
bestyrelsesmedlemmer, 
medarbejderrepræsentanter, nyt 
fra afdelingerne 
 

I • Status Aula – skal starte uge 43 – med kommunikation 
mellem skole og hjem. 

• I uge 43 starter udvidet bod op på Herlufmagle, med 
bestilling over nettet. 

• Ønske om kantinedrift kommer op og køre igen på Holsted. 
Der gives en status på sagen.   

17 – 17.50-18.05 
Opsamling på forældremøderne 
 
 

D • Hvad skal vi være opmærksom på til kommende 
forældremøder? 

• Temaer vi skal have på dagsorden i bestyrelsesmøderne? 
• Spørgsmål vi blev mødt med, som vi skal/kan drøfte nu her?  

  
Generelt er det blevet taget godt imod ifht. nye regler 

omkring mobiltelefonerne. 
Kan overveje at vise skolebestyrelsens årsberetning. – 
Særligt for 0. og 1. årgang. 

Generelt gode tilbagemeldinger på at skolebestyrelsen er 
ude på forældremøderne. Det er vigtigt, at man signalerer 
at der er enighed i skolebestyrelsen ud fra de beslutninger 

der er truffet. 
Der kan være en pointe i, at man er på forældremøder på 
det samme trin. 

18 – 18.05-18.25 
Høring 0-18 årsanalyse 

 
 

B • Næstved kommune har udarbejdet en 0-18 årsanalyse 
(vedhæftet). I den forbindelse, er der høring om 3 mulige 

modeller for ny organisering mellem center for skole og 
dagtilbud (CDS) og center for børn og unge (CBU)   
 
Drøftelse af betydningen ved de tre modeller. Vigtigt at sikre 
de mest optimale samarbejdsformer – ifht. en 
helhedsorienteret indsats omkring barnet 

Skolebestyrelsens holdning til de tre modeller er at der 
peges på en model 4 ekstra maximummodel – med en 
anbefaling af at man samler hele CBU og CDS under samme 

ledelse. 

  • Pause 

19 – 18.35-19.05 
Pædagogisk strategi 19/20 - år 
4- opstarten  
 

 • Stine giver en status på den pædagogiske strategi og 
indsatsen for dette skoleår. Vi har netop været igennem 
første runde af forløbet med Absalon, fag-faglig fælles 
planlægning og observation.  

• Kort om særlig indsats - FP9 løft. 
Fokus på hvordan kan vi give eleverne de bedste muligheder 

for at klare sig godt til FP9. Nye tiltag der er italesat på 
begge udskolingsafdelinger 



  

I = Information  D = Drøftelse               B= Beslutning 

 

o At man ikke længere holder læseferie, men holder 
studietid – med obligatorisk fremmøde – med 
sparring og guidning. 

o At man skal blive fuld tid til de skriftlige prøver 
o At der gives ekstra tid til vejledning – til de lærere 

der har elever der skal til mundtlig prøve. 
o Efter nytår vil der være særligt fokus på de elever 

der ligger omkring 02- grænsen 
 
  

20 – 19.05-19.20 
Princip om skoledagens længde 
revideres  

B • Vedhæftet er opdateret princip efter vi har afkortet 
skoledagen – drøftelse om der ellers skal justeres i 
princippet.  
 
Princippet revideres med få præciseringer og vedtages. 

21 – 19.20-19.25 
Klumme 

 

 • Skolebestyrelsen har valgt fast at informere forældre via 
skriv af klumme. Klummen skrives på skift af forældre i 

bestyrelsen, således alle skrive en klumme pr. år. 
• Hvem skriver denne måneds klumme?  
• Rikke Milan skriver den næste klumme. 
 

22 – 19.25 -19.30 

Evt.  

 • Opmærksomhed på sprogfagenes fordeling over ugen. 

 

  Punkter til næste møde den 14/11– Glumsø: 
• Budget opfølgning ved ledelsen, samt eventuelle 

investeringsønsker. (Henrik B.)  

• Status omkring inklusion og 20.2 (Jane) 
• Pædagogisk strategi 2021 - år 5 (Stine) 
• Klumme 
• Køn (og idræt) (Kommer til at ligge i foråret) 

 
Flyt bestyrelsesmøde den 24/3-2020, da der er indkaldt til FRO. 

 

 


