
 

 

 

Nørre Alslev Skole, den 2/7 2020 

 

Skolebestyrelsesmøde – Referat 

Nørre Alslev Skole 

Onsdag, den 17/6 2020 

Kl. 17.00-18.30 – Ordinært skolebestyrelsesmøde  

Kl. 18.30-19.00 – Den nye skolebestyrelses konstituering 

Kl. 19.00 – Spisning og afslutning  
 

Ordinært skolebestyrelsesmøde – 17.00-18.30 

 

Til stede: Astrid, Claus, Anne Marie, Thomas H, Mikkel, Matilde, Kirsten, Nina, Pia C, Anette K, Pernille, 

Hanne og Thomas DN 

Afbud: David 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat  

Referat godkendt. 

 

3. Punkter til eventuelt 

Se eventuelt. 

 

Orientering 

4. Meddelelser 

 Formanden/Bestyrelsen 

o Corona: Alle elever møder kl. 8. 6-8. kl. slutter 13 og resten kl. 12. Denne ordning 

fortsætter til sommerferien. 

o Netværk for skolebestyrelserne i Guldborgsund – Depechen gives videre til den 

kommende formand. 



o Skole & Samfunds landsmøde: 20-21/11 

o Anne Marie – Har deltaget i et møde om grøn omstilling i NA. 

 Skoleledelsen 

o Elevtal – 7 ind og 2 ud. 

o Økonomi – Økonomien blev gennemgået i detaljer, inkl. det forventede forbrug resten 

af året. Nuværende skolebestyrelse afleverer en sund økonomi til kommende 

skolebestyrelse. 

o Personalesituationen/ansættelser – 5 stopper på NAS (pension, drøm om efterskole, 

flytning til København, ansættelse udløber mm) 5 bliver ansat. 

o Skolepatrulje – Pernille: Starter op i sensommeren når vi har haft en undervisningsdag.  

o Dimission og sidste skoledag – Der blev orienteret om hvordan arrangementerne 

afvikles. 

o Skolebestyrelsesvalg – Der blev orienteret om forløbet. 

 Elevråd  

o Der skulle have været valgt nye elevrådsrepræsentanter før sommerferien. Det har ikke 

været muligt pga. corona. 

 Medarbejderrepræsentanter 

o Vi oplever nærmest ingen konflikter i øjeblikket. 

 

 
Drøftelser 

5. Boden 

Der blev refereret fra et møde med Lodberg. Nyt møde er aftalt til 8/10. 

 

6. Referater på Aula 

Der lægges link på Aulas nyhedsside. 

 

 

Beslutninger 

7. Ny klassedannelse fra 6. til 7. klasse 

Den 16/6 blev der afholdt forældremøde på 6. årgang, hvor mulighederne for en ny klassedannelse blev 

drøftet. Der blev refereret fra mødet og argumenterne for og imod blev gennemgået. 

Der har været henvendelser fra forældre på 6. årgang. Deres argumenter blev fremført. 

 Det blev besluttet, at klassedannelsen gennemføres på trods af den korte proces.  

 Klassedannelsen skal ske på baggrund af principperne om homogene klasser. 

 Eleverne skal have lejlighed til at ønske. 

 Der lægges vægt på, at der laves aktiviteter, som giver klasserne en god start. 

 Det blev besluttet at overlade til kommende bestyrelse, om der udarbejdes et princip for, om 

det skal gælde fremtidige 6./7. klasser. 

 

 

Eventuelt  



   

 

Den nye skolebestyrelses konstituering – 18.30-19.00 

 

Til stede: Astrid, Anne Marie, Mikkel, Matilde, Kirsten, Pia C, Anette K, Nick, Katja, Hanne og Thomas DN 

Afbud: David 

 
Næstformanden ledte mødet. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Rammer og regler for skolebestyrelsesarbejdet 

Rammer og regler for skolebestyrelsesarbejdet blev gennemgået. Det bliver uddybet på et af de 

kommende møder. 

 

3. Valg af: 

 Formand – Matilde  

 Næstformand – Hanne 

 Mødeleder – Anne Marie 

 Repræsentant til LUNA – Nick  

 Ansættelsesudvalg – Matilde og Katja 

 Bodudvalg – Anette og Astrid 

Nyvalgte for 4 år: 

 Hanne Gaard Guldager 

 Nick Lyng 

 Katja Pilgaard 

Nyvalgt for 1 år: 

 Astrid Hedemann  

Suppleanter: 

1. Susan Green 

2. Karsten Kolle 

3. Bjarke Peter Jensen  

 

4. Fastsættelse af møderække 

Se mødedatoer nedenfor. 

 

5. Eventuelt 

  



 

Punkter til næste møder 

 Værdiregelsæt 

 Afleveringszone 

 Princip: Ny klassedannelse 6. til 7. 

 

 

 

Mødedatoer (kl. 18.30-21) 

 Mandag den 17/8 

 Tirsdag den 22/9 

 Onsdag den 21/10 

 Torsdag den 19/11 

 Mandag den 14/12 

 


