Nørre Alslev Skole, den 10/9 2020

Skolebestyrelsesmøde – Referat
Nørre Alslev Skole, personalerummet
Mandag, den 17/8 2020, kl. 18.30-21.00

Til stede: Astrid, Anne Marie, Matilde, Kirsten, Pia C, Anette K, Nick, Katja, Hanne, David (kl. 19) og Thomas

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
3. Punkter til eventuelt
Se eventuelt.

Orientering
4. Meddelelser
 Formanden/Bestyrelsen
o Matilde er blevet kontaktet af politiet ift. elevernes skolevej – Skolepatrulje bliver
etableret primo september.
o Skolebod – Det undersøges, om den kan starte igen. Hvis ikke skal mulighederne
drøftes på kommende møde.
o Henvendelse vedrørende ny klassedannelse i 7. blev drøftet.
 Skoleledelsen
o Personalesituationen – Der er ansat 5 med start pr. 1/8. Der slås en ny stilling om som
støttepædagog, samt en pædagog til SFO.
o Elevtal – 4 ind og 2 ud.
o Økonomi – I fremtiden gennemgås kun kvartaltsrapporterne. Nuværende rapport tyder
på at året går i nul. Det er et fint resultat set i lyset af de øgede udgifter vi har bl.a.
pga. en ekstra 3. klasse.
o Corona – Nuværende tiltag blev gennemgået.

o
o



Centerchef for Børn og Læring Kathrine Ersted Sørensen har sagt op.
Røgfri skole – Spørgsmålet er blevet rejst og elevrådet er blevet bedt om at forholde sig
til det og det behandles på et af de kommende møder. Materiale vedhæftes referatet.

Elevråd
o Første elevrådsmøde med valg er endnu ikke blevet afholdt.
Medarbejderrepræsentanter
o Der blev spurgt i om SFO’en har haft en nedgang i antallet af indmeldte børn. Det viser
sig, at vi har nøjagtig samme antal børn indskrevet i SFO som sidste år på samme tid
og da antallet af børn i indskolingen er den samme, så er andelen af elever i
indskolingen der går i SFO… den samme… Så corona har tilsyneladende ikke påvirker
antallet af indmeldte børn i SFO.

Drøftelser
5. Skolebestyrelsens rammer
Se bilag 1.
 Gennemgang af lovgivningen omkring skolebestyrelsens arbejde.
 Årshjul.
 Kommende punkter.
6. Kommende forældremøder
Der er møder tirsdag den 18. og 25. august samt den 1. september. Skolebestyrelsen deltager i det
omfang det er muligt.

7. Årets fokuspunkter
Årets fokuspunkter blev gennemgået:
Første halvår:
 Matematik – Fælles kommunal plan for indsats omkring matematik igangsættes.
 Flex 1-3 – Der arbejdes på en rød tråd med fokus på livsduelighed.
 Børnehaveklasse – Der arbejdes på en struktur med bedre overgang fra børnehave til skole,
samt en organisering, hvor de nye elever møder færre voksne igennem det første år.
 Mødestruktur udskolingen – Der etableres årshjul. Mødestrukturen trimmes.
Andet halvår:
 Vejledning af vejledere – Vejlederrollen udvikles og forbedres.
Hele året:
 Danskfaglig rød tråd – Der arbejdes videre med den røde tråd for 4.-9. kl.

Beslutninger

Eventuelt


Der blev aftalt forplejning.

Punkter til næste møder









Værdiregelsæt
Afleveringszone
Princip: Ny klassedannelse 6. til 7. kl.
Princip: Mobbepolitik
Årsmøde – Dato
Skolebestyrelsens nyhedsbrev
Lærernes dag
Rygning

Mødedatoer 2020 (kl. 18.30-21)





Tirsdag den 22/9
Onsdag den 21/10
Torsdag den 19/11
Mandag den 14/12

Bilag 1

Intro til ny skolebestyrelse

Skolebestyrelsens opgaver
Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed:









Undervisningens organisering (fastlægge elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin,
skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejdet med
lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, udbud af valgfag,
specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser)
Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
Arbejdets fordeling mellem lærerne
Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende
Skolefritidsordningens virksomhed.

Skolebestyrelsen har til opgave at godkende skolens budget.
Skolebestyrelsen har til opgave at godkende skolens undervisningsmidler.
Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal bidrage til elevernes
trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen.
Skolebestyrelsen er repræsenteret i ansættelsesudvalget.
BFU kan vælge at/skal sende sager til høring.
Tilsyn med skoleledelsen.

Obs!





Lukkede møder
Tavshedspligt
Det der står i referatet eller man selv siger kan refereres til andre.
Behandling af personsager

Årshjul:
Budget: Jan/februar

Dialogmøder med BFU:
 Hele Sb: 29/9, kl. 17.30-20.30 – AFLYST!
 Formand og næstformand: Forår
Undervisningens organisering: april/maj
Deltagelse i forældremøder i sensommeren/efteråret
Møde med forældrerådene
Beretning

