Nørre Alslev Skole, den 21/5 2019

Skolebestyrelsesmøde – Referat
Nørre Alslev Skole
Torsdag, den 25/4 2019, kl. 18.30-21.00

Til stede: Claus, Anne Marie, Thomas H, Anette N, Matilde, Anette K, og Thomas DN
Afbud: Nicoline, Stine, Tom, Nina og Pia

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

Orientering
4. Meddelelser
 Formanden/Bestyrelsen
o Skoleveje – Der blev spurgt til opmærkning af busplads ved hallen. Thomas D følger op.
o Efter en forældrehenvendelse er der blevet arbejdet med 4a. Ros til arbejdet.
 Skoleledelsen
o Elevtal – 4 udmeldelser som primært skyldes fraflytninger fra distriktet.
o Økonomi – Økonomien udvikler sig som forventet.
o Planlægningsdag er afholdt med personalet. Folketingets aftale om justering af
reformen er endnu ikke vedtaget og vi afventer udfaldet, men fortsætter arbejdet med
planlægningen. Et valg kan komme i vejen for en beslutning.
o Næste års fokuspunkter bliver elevtilstedeværelse og forældresamarbejde.
 Elevråd
o Ingen meddelelser.



Medarbejderrepræsentanter
o Der er blevet arbejdet med frikvarterer. I en periode har der været ekstra gårdvagter
og det ser ud til nu, at der nu er færre konflikter end tidligere.

5. Udeområder og LUNA
 Luna har afholdt generalforsamling.
 Der arbejdes på at hente de sidste penge hjem til projektet. Bl.a. kontaktes
kommunen/politikerne endnu en gang.

Drøftelser
6. Digital dannelse
Punktet blev drøftet igen:
 Punktet handler i høj om generel dannelse og skal behandles sådan. De gyldne 8 nr. 7 er
central: Tal respektfuldt til og om andre.
 Eleverne vil blive undervist i film, rettigheder, ophavsrettigheder mm.
 Vi vil undersøge om WiFive er interessant for os.
7. Dialogmøde med BFU – 2/4
Evaluering af mødet:
 For meget tid til mad – Vi er kommet for dialogens skyld.
 Mødet var godt forberedt.
 Der er emner, som er vigtigere end Aula, som bestemt også burde have været behandlet.
 Thomas H laver samlet evaluering til udvalget.
8. Kommende årsmøde
Mødet lægges i januar og skal handle om børns digitale verden. Det undersøges om WiFive kan bruges.

Beslutninger
9. Aktiviteter i den lille skolegård
Claus og Thomas H er tovholdere og arbejder på en arbejdsdag, hvor der streges op til forskellige lege.
Anette N undersøger hvilken opstregning der ønskes.

Principper
10. Tidligere drøftede principper fremlægges til beslutning
Der udarbejdes et princip vedrørende forældresamarbejde. Princippet skal kort beskrive rammerne for
forældresamarbejdet. Når der i det kommende år arbejdes med forældresamarbejde, så udvides
princippet, efterhånden som vi træffer beslutninger.

11. Nye principper drøftes
Princip vedrørende Aula arbejdes der med i forbindelse med forældresamarbejdet.

Eventuelt

Punkter til næste møder






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

Mødedatoer (kl. 18.30-21)
2019



Mandag den 27/5
Tirsdag den 18/6

