Nørre Alslev Skole, den 24/9 2019

Skolebestyrelsesmøde – Referat
Nørre Alslev Skole
Tirsdag, den 17/9 2019, Kl. 19.00-21.00
Til stede: Claus, Anne Marie, Thomas H, Anette N, Kirsten, David, Mikkel, Matilde, Anette K og Thomas DN
Afbud: Tom og Nina

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 – Skolegade
 Cykelsti bliver etableret i uge 42.
 Fodgængerfelt er etableret. Skilte og lys mangler.
 Skolepatrulje starter mandag uge 43.
o Repræsentantskabsmøde i Skole og Forældre den 15-16/11. Ønsker man at deltage, så
henvender man sig til Thomas H.
o Thomas H har deltaget i en underskriftsindsamling i Skole og Forældre mhp. flere
ressourcer i folkeskolen.
o Thomas H har haft en dialog med udvalgsformand Simon Hansen vedrørende
bustransport.
 Skoleledelsen
o Danskfaglig indsats i særlig udskolingen er blevet evalueret af Undervisningsministeriet
– Evalueringen var meget positiv.





o Elevtal – 6 ind og 5 ud siden skolestart.
o Økonomi – Punktet er udsat til næste møde.
o Fælles kommunal pædagogisk dag i lørdags – Tema: Dannelse.
Elevråd
o Ønsker punkt på kommende møde om mobiltelefoner i udskolingen.
o Ønsker frikvarteret kl. 12.50-13 væk.
o Akvariet er svært at arbejde i og der bør laves et godt studiemiljø eventuelt på f.eks.
biblioteket.
o AULA-kursus for elever – Det ser godt ud!
Medarbejderrepræsentanter
o Der er arbejdes med Dannelsesrygsæk.
o Der foretages APV umiddelbart før efterårsferien.

5. Udeområder og LUNA
Foreningerne laver deres åbning den 5/10 og skolen laver deres den 10/10 i forbindelse med
skolefesten.

Drøftelser
6. Skolebestyrelsens årsmøde
Status vedr. oplægsholder – Der arbejdes videre på en løsning.
7. Forældrerådskursus
15-18 tilmeldte. Afholdes den 18/9.
8. Skolefest
Kirsten orienterede. Aftaler blev afklaret.
9. Boden
Status på boden – Vi afventer et møde.
10. Evaluering af forældremøder
Udskolingsmøderne var for korte ift. indholdet.
Kan de 3 møder ligge på forskellige hverdage? Det undersøges.
11. Fonde
Kirsten foreslog, at der søges om penge i fonde.
12. Frikvarterer
Kirsten foreslog, at der bruges frivillige til at lave legeredskaber mm. til elevernes frikvarterer. Punktet
genoptages.

Beslutninger
13. Principper – Oversigt
Vedtaget:
Klassekasse
Lejrskoler
Skolerejse og studieture
Forældreinddragelse og skole-hjemsamarbejdet
Brug af cykelhjelm
Ansættelsesudvalg
Klasseopsparing til skolerejse i 9. kl.
Klassedannelse bh.kl.
Blå mandag
Ansættelsesudvalg
Mobiltelefoner
























Mangler:
Politik vedr. mobning
Kostpolitik
Trafikpolitik
Understøttende undervisning
Godkendelse af undervisningsmidler
Aula
Modtagelse af midler fra sponsorater,
gaver, fonde, legater mv
Opstilling af køleskabe
Princip om vikardækning
Alkohol

På næste møde arbejdes der med Kostpolitik og Alkoholpolitik.

14. Besøg i børnehaverne
Thomas H deltager i møderne den 23 og 28/10.

Eventuelt


Elevrådet afholder trivselsmøde i udskolingen snarest.

Punkter til næste møder









Udarbejdelse af nyt værdiregelsæt
Antimobbepolitik
Aula
Trivselsundersøgelse – gennemgang
9. klassernes dimission og sidste skoledag (december)
Skolebestyrelsesvalg
Mobiltelefoner i udskolingen
Frikvarterer

Mødedatoer (kl. 18.30-21)







Onsdag den 23/10 – Møde i børnehaven
Onsdag den 23/10 – Foto på skolen kl. 18.00
Mandag den 28/10 – Møde i børnehaven
Tirsdag den 5/11, kl. 17.30 – Dialogmøde med BFU (Skolebestyrelsesformand og næstformand)
Onsdag den 20/11
Torsdag den 12/12

