
Dagsorden/Referat af Fællesbestyrelsesmøde  

Mandag den 28. februar kl. 19:00 på Flakkebjerg Skole   

 

Deltagere:  

Forældrevalgte:  

Gitte Altenburg, Anita Kjeldsen, Bettina Wilkens, Annette Rasmussen, Lisbeth 

Bolin, Mette M Røeboe,  

Medarbejderrepræsentanter:, Linda Arleth, Marie Nielsen 

Elevrepræsentanter: Afventer konstituering grundet Corona. 

Ledelse: Pia C.K Jensen, Kenneth Zornig 

Afbud:, Marie, Linda, Anna Fjordside, Sisse Outsen 

 

Referent: Kenneth Zornig 

Mødeleder og ordstyrer Lisbeth Bolin 

Forplejning:  

 

1 Godkendelse af referat 8. november 2021 

Godkendt 

211108 Referat 

Fællesbestyrelsesmøde 8. november 2021.docx
 

2 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3 Fra elevrådet: 

Udgår 

 

 

4 Orientering Fra Flakkehaven  

21 vuggestuebørn. 

21 

22 kræmmerhuset 

61 fritidshjemsbørn 

38 klubbørn 

Bussen har været i Karlslunde. 

 

Midlertidige ansættelser ophører i foråret. 

God økonomi i Flakkehaven. 

Overskud på ca. 102.000 kroner. 

 

Fremtiden: 

Det har været positivt at se de store hjælpe de små i de to blandede grupper.  

Det vil fortsætte. 

 

5 Orientering Fra skolen  

Nye skemaer er startet 31. januar. 

Det virker som om den nye struktur på skolen har en god effekt. 

Orientering om indskrivning til kommende skoleår - Der er pt. 15 indskrevne 

elever 

 

Flakkebjerg Skole 

Flakkebjerg Hovedgade 34 

4200 Slagelse 

 

Tlf. 58 18 61 86 

E-mail  

flakkebjergskole@slagelse.dk 

 

 

28. februar 2022 



 

  

Side2/4 Økonomisk orientering: 

Skolen er kommet ud af året 2021 med overskud på 275.000 kroner. 

Vi har nogle regninger der venter på os, der er udsat fra 2021. 

Der er afsat 60.000 til Flakkehaven for indkøb af pædagoger. 

Vi har en disput med Ejendomsservice omkring regningen på videoovervåg-

ningen. Der kan vi komme til at betale knap 40.000. 

Jeg har lagt et foreløbigt budget, hvor skolens økonomi løber rundt, men det 

er svært at melde ud, da vi ikke kender besparelsen fra byrådet endnu. Det 

ser ud til at Børne- og Unge området skal betale mange penge. 

Vedhæftet er foreløbigt budget 

Flakkebjerg_Skole 

2022-1.pdf
 

 

 

6 Corona – en orientering 

Skolen har af et par omgange været ramt af mange smittede. 

pt. har ca. 70% af eleverne været smittede. 

I januar var der 2 - 4 smittede hver dag. 

Slut februar er der ca. 1 smittet om dagen. 

Falck tester ikke længere på skolen. 

Der er kommet nye retningslinier, så det er kun klasser, der er ramt af 

Corona, der får selvtests med hjem. 

 

 

7 Bestyrelsesnetværk 

netværksreferat 

041021.docx

Opsamling 

Netværksmøde Slagelse.pptx
 

 

 

På dette møde vælges en repræsentant fra Flakkebjerg Skoles og Flakkeha-

vens Fællesbestyrelse. 

Der er lavet årshjul. 

Der er fastlagt nogle temaer. 

Vi venter med at vælge en repræsentant til der er valgt ny bestyrelse. 

Gitte deltager i næste uge i uge 17. 

 

 

8. 60 års fødselsdag 

Hvad gør vi? 

Invitation af Børne- og Ungeudvalg/Borgmester? 

 

Flakkebjerg fællesdag i august. Kan fællesdagen tænkes ind i jubilæet. 

Kenneth kontakter Christoph omkring at lokalarkivet kan lave en udstilling. 

Skolemuseet inddrages. 

Kenneth kontakter meninghedsrådet. 



 

  

Side3/4 Kirken inddrages. 

Brugsen inddrages. 

 

På næste møde melder de forældre sig, der vil være en del af udvalget. 

Pia og Kenneth er med i udvalget. 

 

 

9. Velkomstkurv: 

  
Lokalrådene for Flakkebjerg skoles opland er gået sammen med Flakkebjerg Brugs 
om at lave en velkomstkurv til folk der flytter til området. Er der noget skolen eller 
daginstitutionen vil have med i kurven. 
Gitte kigger efter velkomstfolder og sender den til Pia og Kenneth, når den dukker 
op. 
  
10. Plant et træ 
 
 I uge 10 - 11 kommer der frugttræer fra Plant et træ. Skal der laves en fælles plante 
dag for amfiteateret og frugttræerne, hvis ja, hvem kan stå for planlægningen og 
udførslen? Jeg vil gerne stå for at bestille planter og materialer, men kan ikke tage 
ansvaret for udførelsen. 

Træerne kommer enten den 15. eller 16. marts. 

 

11. Årshjul. 

 

Udsættes. 

 

12. Valg til fællesbestyrelsen 

Genopstiller: 

Gitte (2 år - herefter skal suppleant træde til) 

Sisse 

Lisbeth 

Bettina 

Uafklaret: 

 

Mette (Suppleant) 

 

 

Genopstiller ikke: 

Annette (barn forlader skolen til sommer) 

 

Ikke på valg: 

Anita Kjeldsen 

Anna Fjordside 

 

 

 

 

 



 

  

Side4/4 13. mødeplan for 2022 

Forslag: 

MANDAG  28-02-22 

TIRSDAG   29-03-22 

ONSDAG  27-04-22 

TIRSDAG  24-05-22 

ONSDAG  22-06-22 

TORSDAG 25-08-22 

TORSDAG  29-09-22 

MANDAG 24-10-22 

TIRSDAG  22-11-22 

ONSDAG  07-12-22 

 

Vedtaget. 

 

14. evt 

Fra 8. november: 

Gitte orienterede om undersøgelsen vedrørende fribusserne. 

Der er møde i følgegruppen mandag den 15. november. 

Er der noget nyt? 

 

15. Kommende møder 

 Suppleant for Heidi 

 Budget – udskydes da det kommunale budget er blevet genåbnet af 

det nye byråd  

 Bettina har kage med næste gang. 

 

Principper:  

• Arbejdets fordeling mellem lærerne 

• Undervisningens organisering 

• Fællesarrangementer for eleverne 

 


	Adresse
	Overskrift

