
 

 

 

Nørre Alslev Skole, den 7/11 2019 

 

Skolebestyrelsesmøde – Referat 

Nørre Alslev Skole 

Tirsdag, den 23/10 2019, kl. 18.30-21.00 
 

Til stede: Claus, Anne Marie, Thomas H, David, Mikkel, Matilde, Anette K, Tom, Nina og Thomas DN  

Afbud:  Anette N og Kirsten 

 

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 orienteret om cykelsti foran skolen, samt næste skridt ift. den lille 

parkeringsplads mellem skolen og hallen. Der bliver rykket for næste skridt. 

o Thomas H deltager i årsmødet. 

o Skolefest – Stor ros. Skolefesten vil blive evalueret senere. 

o Forældrehenvendelse vedrørende filter som begrænser elevernes søgemuligheder på 

nettet – Thomas H svarer. 

o Thomas H har lavet en henvendelse til BFU vedr. trafik. 

o Dialogmøde med BFU – Thomas H ønsker mere indflydelse på dagsordenen.  

 Skoleledelsen 

o Aula er startet – Der er flere problemer, men de løser sig. 

o Besøg i børnehaver – Vi har nu besøgt begge børnehaver i Nørre Alslev. Besøgene er 

gået godt. 

o Rapport fra Berlin blev fremlagt – Den scannes ind og sendes med referatet. 



 

 Elevråd  

o Elevrådet understøtter Aula-opstarten med to repræsentanter der har været på kursus. 

o NAS’s elevråd har deltaget i Fælleselevrådet i GBS. 

o De nye tiltag på skolevejene kan være uklare. 

 Medarbejderrepræsentanter  

 

5. Udeområder og LUNA 

Der blev orienteret om sidste nyt, samt økonomien omkring bevægelsesparken. 

 

 
Drøftelser 

 

6. Skolebestyrelsens årsmøde 

Den 29/1 2020 afholdes der årsmøde. Fra kl. 18-18.45 afholdes der årsmøde. Efterfølgende er der 

bestilt oplægsholder fra Børns Vilkår, som vil tale om digital dannelse. 

 

7. Mobiltelefoner i udskolingen 

Elevrådet argumenterede for, at eleverne i udskolingen skal have adgang til deres mobiltelefoner. 

Argumenterne blev drøftet grundigt, men der er flertal for at bevare princippet. 

 

8. Forældrerådskursus 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

9. Lærerens/personalets dag 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

10. Boden 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

11. Frikvarterer 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

 

Beslutninger 

12. Principper 

 Alkoholprincip. 

 Kostpolitik. 

 Vikardækning 

Punktet blev udsat til næste møde og genoptages under drøftelser. 

 

 

 



 

 

Eventuelt 

 

 

Punkter til næste møder 

 Udarbejdelse af nyt værdiregelsæt  

 Antimobbepolitik 

 Aula 

 Trivselsundersøgelse – gennemgang  

 9. klassernes dimission og sidste skoledag (december) 

 Skolebestyrelsesvalg 

  

 

 

Mødedatoer (kl. 18.30-21) 

 Onsdag den 20/11 

 Torsdag den 12/12 

 
 


