
 

 

 

Nørre Alslev Skole, den 24/8 2021 

 

Skolebestyrelsesmøde – Referat 

Personalerummet, Nørre Alslev Skole 

Mandag, den 16/8 2021, kl. 18.30-20.00 

 
Til stede: Astrid, Mathilde, Anette K, Katja, Hanne, Susan, Kirsten, Vivian, Johanne, Sofus og Thomas 

Afbud: Nick 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Punkter til eventuelt 

Se eventuelt. 

 

Orientering 

3. Meddelelser 

 Formanden/Bestyrelsen 

o Velkommen til Johanne og Susan. 

o LUNA – LUNA er involveret i udarbejdelse af film om NA. 

o Dimission – Årets dimission har fået ros for formen. 

o Der var artikel i Folketidende om scenen. 

 Skoleledelsen 

o Elevtal – I forbindelsen med sommerferien har vi skrevet 1 ud og 9 ind og der er i de 

kommende dage aftaler om flere indskrivninger. 

o Personalesituationen – Hanne er knæopereret og ikke på fuld kraft.  

o Corona – I øjeblikket er her ingen restriktioner, men dog anbefalinger. Vi fortsætter 

med håndvask, ekstra rengøring, indgang gennem havedøren mm. og er forberedte, 

hvis der kommer restriktioner. 

o PRC – Kommunens Pædagogiske Central som er skolevæsenets samling af materialer til 

undervisning, skal fremover ligge på NAS. Det er et samarbejde, som vi ser frem til og 

som vi forventer vil være en gevinst for skolen. 

o Klassedeling – Skoleåret startede med, at både 2. og 3. klasse bliver drevet som 2 

klasser på hver årgang dog med samlæste timer. 



 Elevråd  

o Der er valgt formand, Sofus og næstformand, Johanne. 

 Medarbejderrepræsentanter  

o Skoleåret er kommet godt i gang. 

 

 

Drøftelser 

4. Indsatsområder 

Ledelsen redegjorde for de indsatsområder, som der arbejdes med i dette skoleår: 

 Fagligt spor – Rød tråd 

o Dansk – Der bliver fokuseret på læselyst, læsedidaktik og skrivedidaktik. 

o Matematik – Den kommunale matematik hvid bog skal indarbejdes på skolen. 

o Flex – Fokus på overgangene imellem afdelingerne. 

o Kreative fag – Målsætninger for fagene. 

 Elevtrivsel 

o Klassekonferencer udvides. 

o De gyldne 8 repeteres. 

o Sikring af at elever får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt. Tidlig opsporing og 

indsats. 

 2-/3-lærerordninger 

o Da der umiddelbart før sommerferien blev mulighed for mange 2-/3-lærerordninger, så 

skabte det et behov for at vi evaluerer og erfaringsdeler på området. 

 

 
Beslutninger 

5. Deltagelse i forældremøder 

Der afholdes forældremøder: 

31/8, kl. 16.30 – indskoling 

31/8, kl. 17.00 – mellemtrin  

14/9, kl. 16.30 – udskoling  

Alle møder starter fælles, hvorefter klasserne går hver til sit. 

Opgaver blev fordelt i forhold til repræsentation. 

Mathilde udarbejder talepapir som rundsendes. 

 

6. Opgaver i skolebestyrelsen 

Mødeleder – Astrid 

Repræsentant Luna – Nick 

Ansættelsesudvalg – Mathilde og Katja 

Bodudvalg – Nedlægges 

 

 

 



7. ”Gå-i-byen-ordning” 

Tidligere har skolebestyrelsen besluttet, at eleverne i udskolingen må forlade skolen i spisepausen. 

Under corona har den mulighed ikke været til stede. Nu har det vist sig, at eleverne i høj grad 

medbringer madpakke, spiser sammen og faktisk hygge sig med det. 

Ledelsen og personalet i udskolingen har på den baggrund ønsket, at skolebestyrelsen forholder sig til 

denne mulighed på ny. 

Det blev besluttet, at elevrådet skal have en god mulighed for at drøfte sagen i klasserne. Derfor 

genoptages punktet på kommende møde. 

 

 

Eventuelt 

 Skolebestyrelsen på Aula/hjemmesiden – Navnene bliver rettet. 

 Lærerens dag 5/10 – Det overvejes til næste møde, hvad skolebestyrelsen skal lave i år. 

 Foto på skolen – husk elevrådet. 

 

 

 

Punkter til næste møder 

 Værdiregelsæt 

 Evaluering af skole-hjem-samtaler 

 Skolefest 

 Forældre på skolen om morgenen 

 Skolebestyrelsesvalg ’22 

 Lærerens dag – 5/10 

 Status på skolens indsatsområder 

 

 

 

Mødedatoer 2021 

Kl. 18.30-20. 

 Tirs, den 14/9 

 Ons, den 13/10 

 Tors, den 18/11 

 Man, den 13/12 (Kl. 17-21) 


