Nørre Alslev Skole, den 4/11 2021

Skolebestyrelsesmøde – Referat
Personalerummet, Nørre Alslev Skole
Onsdag, den 13/10 2021, kl. 18.30-20.00
Til stede: Astrid, Mathilde, Katja, Hanne, Susan, Nick, Vivian, Sofus, Kirsten og Thomas
Afbud: Johanne og Anette

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

Orientering
3. Meddelelser
 Formanden/Bestyrelsen
o Eskilstrups skolebestyrelse har henvendt sig mhp. drøftelse af at kunne tilkøbe buskort.
o LUNA – Video er udgivet. Se mail med link.
 Skoleledelsen
o Elevtal – 3 ind og 1 ud.
o Personalesituationen – Barselsvikar søges.
o Der arbejdes med 7x. Der blev redegjort for hvordan.
o Vi har modtaget lige over 200.000 fra forvaltningen. De havde uforbrugte midler og
prioriterede bl.a. skoler, som driver ekstra klasser uden ekstra ressourcer.
o Corona – Enkelte tilfælde bliver håndteret uden større problemer.
 Elevråd
o Der blev redegjort for arbejdet i elevrådet.
o Der afholdes skolevalg.
 Medarbejderrepræsentanter
o Der afholdes motionsdag.

Drøftelser
4. Lærerens dag – 5/10
Alle ansatte oplevede det som et meget positivt arrangement, som endda var overkommeligt at
afholde.
5. Kommunale undervisningstilbud
Der blev redegjort for, hvilke tilbud der findes, samt hvad de indeholder. På kommunalt niveau bliver
der bl.a. udbudt Camp 7-8-9 og talentundervisning. Der var en generel drøftelse, samt en bekymring for
hvordan kvaliteten bliver sikret.
På kommende møde inviteres en lærer fra udskolingen, for at høre om udskolingens indtryk af
tilbuddene.
6. Princip om miljøprofil
Nick fremlagde forslag om en miljøprofil/grøn profil på NAS. Det blev besluttet at genoptage punktet
som et temapunkt.

Beslutninger
7. Trafik ved og omkring skolen
 Det undersøges om det er muligt at gøre indgangen ved Parkvej til en personaleindgang.
 Der planlægges trafikindsats fra skolebestyrelsen:
o Nick undersøger om der kan laves dronebilleder til en flyer til forældre der opfører sig
uhensigtsmæssigt i trafikken.
o Tidligere flyer fra Eskilstrup bruges til inspiration.

Eventuelt

Punkter til næste møder









Værdiregelsæt
Evaluering af skole-hjem-samtaler
Skolefest
Forældre på skolen om morgenen
Skolebestyrelsesvalg ’22
Status på skolens indsatsområder
Tilkøb af buskort – på initiativ af Eskilstrup
Miljøprofil på NAS

Mødedatoer 2021
Kl. 18.30-20.



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

Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2022
1. marts
Valglister ligger til gennemsyn på skolens kontor
14. marts, kl. 17-18 Valgmøde på skolen, salen.
28. marts
Sidste frist for kandidatopstilling
4. april
Sidste frist for skriftlig aftale om fredsvalg
22. april
Frist for kandidaters aflevering af materiale til udsendelse i forbindelse med valget
15. maj
Afstemningen afsluttes kl. 12
18. maj
Der orienteres om valgresultatet
25. maj
Frist for eventuelle klager over valget
16. juni
Konstituerende møde
1. august
Den nye skolebestyrelse tiltræder
De grå felter udføres kun hvis der ikke aftales fredsvalg.

