Nørre Alslev Skole, den 15/3 2019

Skolebestyrelsesmøde – Referat
Nørre Alslev Skole
Tirsdag, den 26/2 2019, kl. 18.30-21.00
Til stede: Claus, Anne Marie, Thomas H, Nina, Pia C, Tom, Anette N, Anette K, Nicoline, Stine og Thomas DN
Afbud: Matilde

1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 9 og 10 udgår.
2. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
3. Punkter til eventuelt
Se eventuelt.

Orientering
4. Meddelelser
 Formanden/Bestyrelsen
o Skoleveje – Thomas H har rykket for udførsel af diverse aftaler vedr. trafiksikring.
o Busruter – Ringruten: Forsøg på at omlægge ruten kan på nuværende tidspunkt ikke
imødekommes.
o Ren By – Forespørgsel vedr. deltagelse i projekt Ren By. Der er blevet skrevet et svar
med et nej tak.
o Henvendelse fra 3a som ønsker at klassens lærere fortsætter i 4. grundet mange skift
indtil nu.
o Cykler – Cykeldag lørdag den 25/5 planlægges sammen med Hanne.
o 9. kl. tur – Gennemgang af rapport – FLOT ARBEJDE!
 Skoleledelsen
o Elevtal – Der er blevet indskrevet 2 ekstra elever i kommende børnehaveklasse, hvilket
betyder, at der nu er to klasser.
o Trivsel – Der blev orienteret.

o
o
o




Økonomi – Se punkt 8 Budget 2019.
Personalesituationen – Der blev orienteret.
Kommende 0. og 2. kl. – Alt ser ud til, at der kommer 2 klasser på årgangene i
kommende skoleår.

Elevråd
o Der opsættes håndsprit flere steder på skolen.
o Der ønskes gardiner på mellemtrin.
o Det er et ønske at kunne tage skolecomputeren med hjem.
o Det er et ønske at afskaffe mobilfri skole i udskolingen.
Medarbejderrepræsentanter
o Der er Læringsfestival den 13-14/3 og undervisningen vil flere steder blive omlagt for at
frigøre personale ,så de kan deltage.
o Der er i øjeblikket valg til tillidsposter herunder medarbejderrepræsentanter til sb.

5. Udeområder og LUNA
Tom orienterede om sidste nyt.

Drøftelser
6. Skolefest – Anvendelse af overskud
Eleverne ønsker:
o Borde-bænkesæt.
o Sofa til udskolingen.
7. Digital mobning
Punktet blev udsat til næste møde.

Beslutninger
8. Budget 2019
Budgettet blev fremlagt af skoleledelsen. Det blev besluttet med følgende ændringer:
o Der afsættes 5000 kr. til aktiviteter i frikvarterne.
o Der ønskes gratis entre ved skolefesten.

Principper
9. Tidligere drøftede principper fremlægges til beslutning
Punktet blev udsat til næste møde.
10. Nye principper drøftes
Punktet blev udsat til næste møde.

Eventuelt



Nyhedsbrev – Anette K.
Billeder på Intra – Pernille

Punkter til næste møde




Udarbejdelse af nyt værdiregelsæt
Antimobbepolitik
Kommende årsmøde – Form, indhold og tidspunkt

Mødedatoer (kl. 18.30-21)
2019





Onsdag den 20/3
Torsdag den 25/4
Mandag den 27/5
Tirsdag den 18/6

