
 

 

 

 

 

Nørre Alslev Skole, den 14/1 2019 

 

Skolebestyrelsesmøde – Referat 

Nørre Alslev Skole 

Onsdag, den 16/1 2019, kl. 18.30-21.00  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat  

Godkendt 

3. Punkter til eventuelt 

Det frie skolevalg. 

Orientering 

4. Meddelelser 

 Formanden/Bestyrelsen 

o Henvendelse fra en forældre ang. digital mobning. Orientering om det svar der er 

sendt tilbage.  

o Henvendelse fra en forældre ang. 8B. Kort orientering om sagen, og det efterfølgende 

forløb. Både TH og TDN har talt med forældrene. 

o Cykelforbundet har henvendt sig, de vil gerne lave en cykelprøve til indskolingen. Hvis 

cykelforbundet kun kan en weekend, bliver det en skolebestyrelse / forældrerådet 

opgave. 

o Skoleveje: Skolegade stoppesteder er stadig ikke flyttet. TH har skrevet mail, for at få 

svar på, hvorfor der stadig ikke er sket noget. 

o Busruter ringruten - TH har været i kontakt med Nørre Vedby. Han er nu blevet bedt 

om, at sende vores ønsker. 

o Billeder af skolebestyrelsen mangler på intra.  



 

 

 Skoleledelsen 

o Elevtal : i har sagt farvel til 7 og goddag til 5. 

o Trivsel: TDN og DH har været i 8A og talt trivsel. Det havde været en rigtig god 

oplevelse. PL fortalte om den indsats der var lavet i 8B.  

o Økonomi: budget komme med på næste møde. Vi har et overskud på kr. 300.000. PL 

redegjorde for hvordan pengene skal bruges.  

o Personale situationen: PL fortalte kort om vores nye støttepædagog, som desværre er 

blevet syg. Mette Routhe faldt den 20. december og har knækket sin knæskal i tre 

dele. Hun er sygemeldt i 8 uge, hvorefter vi ved noget mere. 

o Rapport fra 9. kl. studietur til Berlin blev udleveret til skolebestyrelsen ved mødet.  

o Kommende 0. og 2. kl.: Kommende 0 årgang er nu i antal til to klasser, det samme 

gælder for kommende 2. Årgang. 

 Elevråd  

o Har haft møde tirsdag. Men Stine havde ikke noget til mødet. 

 Medarbejderrepræsentanter  

o Medarbejderne er glade for de nye møbler. De har fået folie på gulvet, det er de også 

glade for. 

o Håndhygiejne damerne har været på besøg. De var glade for at kommer her, og vi har 

ok styr på håndhygiejnen. Der blev talt meget om fnat. Vi gør en masse for at 

forebygge.  

o Der skal i februar være valg til TR og AMR. 

o Runde med MUS samtaler.  

 

 

5. Udeområder og LUNA 

De sidste tegninger er modtaget og byggetilladelsen er derved lige ved at være klar. Patrick 

projektleder er ved at lave oplæg til entrepriseudbud. Gruppen forventer processtart i februar. 

 

 
  



 

 

 

Drøftelser 

6. Overskud fra skolefesten – Bilag 1 

Stine spørger elevrådet, hvilke ønsker de har. På næste møde tager bestyrelsen stille til, hvilke af 

ønskerne der kan opfyldes. 

 

7. Kultur og frikvarterer 

Kort orientering om personalemødet den 29.1, hvor emnet også er på. Med Dg8 som alle medarbejder 

og bestyrelsen arbejder ud fra, er der bred enighed om, at kulturen vil ændres og det samme vil 

frikvartererne. Vi må tro på den proces vi har sat i gang. 

 
8. Julefodbold 

PL forklarede hvorfor at alle elever ikke kan deltage i stævnet samme dag. Stine synes det er nogle 

gode dage. Den ene dag, hvor de store elever hjælper de små, og den dag hvor de selv deltagere 

aktivt. 

  

 

 

Beslutninger 

9. Fotografering 

Forsætter som vi plejer. 

 

 

Eventuelt 

 

 

   

 

  



 

 

 

Punkter til næste møder 

 Digital dannelse  

 Udarbejdelse af nyt værdiregelsæt  

 Antimobbepolitik 

 Kommende årsmøde – Form, indhold og tidspunkt 

 Ønsker fra elevråddet  

 Afvikling af årsmøde på en ny måde. 

 

 

 

Mødedatoer (kl. 18.30-21) 

2019  

 

 Tirsdag den 19/2 

 Onsdag den 20/3 

 Torsdag den 25/4 

 Mandag den 27/5 

 Tirsdag den 18/6 

 

 

 


