Nørre Alslev Skole, den 29/9 2021

Skolebestyrelsesmøde – Referat
Personalerummet, Nørre Alslev Skole
Tirsdag, den 14/9 2021, kl. 18.30-20.00
Til stede: Astrid, Mathilde, Katja, Hanne, Susan, Nick, Vivian, Johanne, og Thomas
Afbud: Sofus, Kirsten og Anette

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

Orientering
3. Mail til skolebestyrelsesmedlemmerne – Pernille
Pernille orienterede om muligheden for at bruge en @guldborgsundskoler-mail, hvilket vi besluttede at
bruge.
4. Meddelelser
 Formanden/Bestyrelsen
o LUNA – Der er blevet drøftet finansiering af fase 2 samt nedsættelse af hastigheden på
Skovvej.
 Skoleledelsen
o Elevtal – 1 ind og 1 ud.
o Personalesituationen – Der er slået en stilling op som barselsvikar i udskolingen.
o Sygefravær – Sygefraværet blandt personalet har nu i næsten et år ligget omkring eller
under 3%.
o Corona – Intet nyt.
 Elevråd
o Der har været møde, hvor der har været fokus på ”Gå i byen-ordningen” samt
bevægelse i undervisningen.
o Der er indkøbt nye mål til fodboldbanen.



Medarbejderrepræsentanter
o Der blev rejst et spørgsmål om, hvad der er vigtigt at orientere om. Der blev svaret, at
dels har skolebestyrelsen generelt tilsyn med skolen, men at det særligt er interessant
at høre om, hvordan det står til med trivslen på skolen.

Drøftelser
5. Forældremøder ’21
På baggrund af en evaluering blev det blesluttet, at kommende års forældremøder bør ligge som 2
årganges møder spredt ud på 5 dage, så der ikke er så mange, der skal være splittet mellem flere
møder. Yderligere ønskes der mere tid på møderne.

Beslutninger
6. Lærerens dag
De praktiske ting omkring dagen blev aftalt.
7. Skolebestyrelsesvalg ’22
 Hvem er på valg?
o Mathilde, Astrid, Anette og Susan er på valg.
 Tidsplan aftales.
o Tidsplan blev aftalt.
8. ”Gå-i-byen-ordning”
Elevrådet har drøftet og debatteret grundigt og forelagde forslag som blev besluttet:
Eleverne i udskolingen får mulighed for at forlade skolen i spisepausen en dag om ugen.
Det praktiske omkring ordningen aftales med lærerne i udskolingen. Ordningen træder i kraft mandag
efter efterårsferien og forældrene orienteres.

Eventuelt


Der ønskes gardiner i de klasser, som bliver generet af sol.

Punkter til næste møder









Værdiregelsæt
Evaluering af skole-hjem-samtaler
Skolefest
Forældre på skolen om morgenen
Skolebestyrelsesvalg ’22
Status på skolens indsatsområder
Princip om miljøprofil
Trafikafvikling

Mødedatoer 2021
Kl. 18.30-20.




Ons, den 13/10
Tors, den 18/11
Man, den 13/12 (Kl. 17-21)

