Nørre Alslev Skole, den 29/5 2019

Skolebestyrelsesmøde – Referat
Nørre Alslev Skole
Torsdag, den 27/5 2019, kl. 18.30-21.00
Til stede: Claus, Anne Marie, Thomas H, Anette N, Matilde, Pia, Tom, Anette K, og Thomas DN
Afbud: Nicoline, Stine og Nina

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referat godkendt – Godt det kom så tidligt!
3. Punkter til eventuelt
Se eventuelt.

Orientering
4. Meddelelser
 Formanden/Bestyrelsen
o Thomas H har henvendt sig til BFU. Der ansøges om penge til bevægelsesparken.
Afslag fra Simon Hansen. Efterfølgende har Thomas H haft en korrespondance med
Claus Bagge.
o 15-16/11 er der landsmøde for skolebestyrelser i Nyborg.
o Skoleveje – Der er blevet rykket for fodgængerfeltet. Skolebestyrelsens tålmodighed er
opbrugt og kommunen kontaktes, hvis der ikke sker noget nu.
 Skoleledelsen
o Elevtal – 2 ud og 1 ind.
o Økonomi – Økonomien udvikler sig som forventet.
o Skolefest – Torsdag i uge 41.

o




9. klassernes afslutning inkl. dimission – Thomas DN orienterede om påtænkte
justeringer og forandringer. De blev efterfølgende drøftet.
o Personalesituationen – Christina og Peter er blevet fastansat. De var begge
tidsbegrænsede ansat.
Elevråd – Intet nyt.
Medarbejderrepræsentanter
o Anette N har talt med personalet om skolebestyrelsen og der er generelt en positiv
indstilling. Særligt fremhæves skolebestyrelsens arrangement ved Lærerens Dag.
o Trivsel – Forskellige tiltag er sat i gang, herunder massage. Der er et fald i antallet af
uheldige hændelser, hvilket vi tolker, som et generelt tegn på trivsel.
o Fagfordelingen er gået udramatisk – Det har været en god proces.
o Royal Run den 4/6.

5. Udeområder og LUNA
Tom orienterede om sidste nyt fra arbejdet med bevægelsesparken. Der blev yderligere redegjort for
økonomien samt de næste skridt.

Drøftelser
6. Digital dannelse
Der arbejdes videre bl.a. med fokus på WiFive, samt tema om digital dannelse på skolebestyrelsens
kommende årsmøde.
7. Kommende årsmøde
Tema om digital dannelse. Matilde undersøger mht. foredragsholder.

Beslutninger
8. Aktiviteter i den lille skolegård
Tilbagemelding vedr. Leg på streger. Udvalget arbejder videre.
9. Timefordelingsplan fremlægges til beslutning
Besluttet som fremlagt.
10. Planlægning af juni-mødet
 Tirsdag den 18/6 – 17.30-19.00 møde, 19.00 spisning.
 Matilde bestiller mad.
 Skolen sørger for drikkevarer.
 Thomas DN inviterer Hanne og Pernille.
 Thomas H inviterer suppleanterne.

Principper
11. Princip om skole/hjemsamarbejde
Bilaget blev gennemgået på mødet og delvist rettet. Se bilag 1.
Punktet genoptages på næste møde.

Eventuelt

Punkter til næste møder







Udarbejdelse af nyt værdiregelsæt
Antimobbepolitik
Kommende årsmøde
Aula
Forældresamarbejde
Forældrerådskursus

Mødedatoer (kl. 18.30-21)
2019


Tirsdag den 18/6 – 17.30-19.00 møde, 19.00 spisning

Bilag 1

Princip for forældreinddragelse og skole-hjem-samarbejde

1. Forældreråd
Fra 0. klasse til og med 9. klasse oprettes et forældreråd bestående af 3 - 5 forældre. Forældrerådet vælges
på første forældremøde i skoleåret.
Det er forældrerådets opgave at medvirke til at fremme klassens sociale liv.





Forældrerådet kan deltage i møder med klasselæreren/kontaktlærerne, og forældrerådet kan
afholde møder uden deltagelse af skolens medarbejdere. Referaterne fra forældrerådets møder
sendes til forældrene i klassen og til klassens team.
Det er forældrerådets opgave i samarbejde med klasselæreren/kontakt-lærerne at medvirke til at
arrangere forældremøder og evt. fælles arrangementer i klassen.
Forældrerådet tager kontakt til nye elevers forældre.

2. Forældremøder og andre aktiviteter



Der afholdes årligt minimum 1 forældremøde, som placeres først på skoleåret senest ved udgangen
af september
Min. en kontaktperson fra skolebestyrelsen deltager i årets første forældremøde

3. Skole-hjem-samtaler
Målet med skole-hjemsamtalerne er at understøtte barnets dannelse, trivsel og læring.

Rettet hertil – Punktet genoptages









Der afholdes 2 årlige skole-hjemsamtaler.
Skole-hjem-samtalerne finder sted på skolen
Forældrene inviteres til samtalerne i god tid. Hjemmet er orienteret om tidspunkt for skole-hjemsamtalen minimum 14 dage før samtalens afholdelse
Skole-hjem-samtalerne kan tage udgangspunkt i seneste elevplan, elevens faglige og alsidige
personlige udvikling er omdrejningspunkt for samtalen. Elevarbejder, portfolio, testresultater mm.
indgår i samtalerne
Som udgangspunkt deltager barnet i samtalen, men det kan være hensigtsmæssigt at holde andre
samtaler uden barnet, hvis der er behov for det
Tiden til de enkelte skole-hjem-samtaler kan differentieres, hvilket betyder, at det er indholdet og
kvalificeringen af dette, der styrer tiden til samtalen
Det er hensigtsmæssigt, at også alle faglærere og forældre har mulighed for en samtale i løbet af
elevens skoleår i en afdeling



Den anden af de to årlige samtaler kan afvikles som et ”Åbent-Hus-arrangement”. Eventuel
afholdelse af ”Åbent-Hus-arrangement” aftales på årets første forældremøde

4. Kommunikation skole – hjem, hjem - skole






Den daglige kontakt mellem skole og hjem sker hyppigst via forældreintra. Alt efter henvendelsens
karakter kan personlig/telefonisk henvendelse anvendes. Lærere og pædagoger kan kontaktes på
skolen i arbejdstiden
Lærere/lærerteam udsender skriftlig, elektronisk kommunikation vedr.
klassen/årgangen/afdelingen til hjemmene med jævne mellemrum i form af ugeplaner,
månedsbreve og lign. vedrørende livet i skolen, mål og udbytte, samt tidspunkter for projekter Der
er intet krav om skriftlig kommunikation på fastsatte tidspunkter
Ønskes en elev fritaget for undervisning i op til 1 dag, kan frihed bevilliges af klasselæreren. Ved
fravær af flere dages varighed kontaktes skolens ledelse

5. Skolebestyrelsen – kommunikation med skolens forældrekreds






Blandt skolebestyrelsens forældrevalgte repræsentanter udpeges én repræsentant som
kontaktperson for hver klasse/årgang
Denne kontaktperson deltager i klassens/årgangens forældremøde én gang årligt
Skolebestyrelsen orienterer skolens forældregruppe om arbejdet i bestyrelsen ved et årligt
arrangement, hvor bestyrelsen også aflægger sin årsberetning
Skolebestyrelsen tilstræber at invitere klasserepræsentanterne 1 - 2 gange årligt, hvor aktuelle
emner kan drøftes
Skolebestyrelsen orienterer også om sit arbejde via ForældreIntra og gennem udsendelse af
nyhedsbreve

Vedtaget i skolebestyrelsen den

