Nørre Alslev Skole, den 12/4 2019

Skolebestyrelsesmøde – Referat
Nørre Alslev Skole
Onsdag, den 20/3 2019, kl. 18.30-21.00
Til stede: Claus, Anne Marie, Thomas H, Nina, Pia C, Anette N, Matilde, Stine og Thomas DN
Afbud: Nicoline, Tom og Anette K

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

Orientering
4. Meddelelser
 Formanden/Bestyrelsen
o Opstartsmøde med kommende forårsbørn var godt afstemt og afviklet.
o Bevægelsespark – Thomas H har udtalt sig.
o DM i skoleudvikling – Drøftet og afslået.
o Thomas H bragte en kommentar til mødet fra Tom vedr. ferieplanen – Vi følger
kommunens vedtagne ferieplan.
 Skoleledelsen
o Der har været afviklet prøve-prøve for 9. klasserne – Det forløb fint og gav eleverne en
forsmag på, hvad der venter dem til sommer.
o Elevtal - Pr. 1/2: 2 ind og 1 ud.
o Økonomi - Budgettet er indarbejdet og følges.
o Personaleressourcer 2019-20
 Elevråd
 Medarbejderrepræsentanter

o
o

Valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen: Anette og Kirsten.
Fælles kommunal arbejdsmiljødag: NAS holdt oplæg om, hvordan vi har reduceret vold
og uheldige hændelser.

5. Udeområder og LUNA
Thomas H orienterede på Toms vegne: Der er ca. 1,5 mio. kr. i hus og der er alt i alt brug for ca. 2,9
mio. kr.

Drøftelser
6. Digital mobning – Der afsættes ca. 1 time til punktet
Drøftelse af hvordan vi som skole forholder os til digital mobning, samt konflikter der primært foregår
digitalt. Det var en lang og saglig drøftelse og punktet genoptages.
7. Dialogmøde med BFU – 2/4
Det blev aftalt hvem der deltager.
8. Kommende årsmøde
Punktet blev udsat til næste møde.

Beslutninger
9. Kan skolecomputere tages med hjem?
Som udgangspunkt skal skolecomputere blive på skolen, men der kan laves aftale mellem skolens
personale og den enkelte elev, om at computeren kan tages med hjem.

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

Eventuelt


Deltagelse i 25 års jubilæum.

Punkter til næste møder





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

Mødedatoer (kl. 18.30-21)
2019




Torsdag den 25/4
Mandag den 27/5
Tirsdag den 18/6

