
 

 

 

Nørre Alslev Skole, den 5/12 2019 

 

Skolebestyrelsesmøde – Referat 

Nørre Alslev Skole 

Onsdag, den 20/11 2019, kl. 18.30-21.00 
 

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

Afbud:  Anette N og Tom 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat  

Referat godkendt. 

 

3. Punkter til eventuelt 

Se eventuelt. 

 

Orientering 

4. Meddelelser 

 Formanden/Bestyrelsen 

o Julefodbold – 17/12 (Indsk.) og 18/12 (Mell. og udsk.). Skolebestyrelsen stiller med et 

hold. 

o Fie, Eskilstrup Skole og Thomas H vil samle skolebestyrelserne i Gbs. 

o Forældrehenvendelse vedr. bus til Gaabense – Thomas H har svaret. 

o Anette K, Thomas H og Thomas DN har været i Møllegaarden for at præsentere NAS 

for nye forældre. 

o Thomas H har deltaget på Skole & forældres årsmøde – Der blev refereret. 

o DLF og Skole & Forældre laver lokalt samarbejde – Anne Marie deltager. 

 Skoleledelsen 

o Trafiksikkerhed omkring NAS – Opfølgning. 

o Elevtal – Siden 1/10. 2 ind og 2 ud. Flere er dog ved at blive indskrevet. 

o Økonomi – Der blev orienteret. 

o Pædagogisk dag tirsdag den 19/11 – Fin dag. 



o Overskud skolefest: 12.571 kr. 

o Der vil udkomme ugeplaner i alle klasser pr. 1/1. 

o Der arbejdes på at indføre elevsamtaler i alle klasser. Der bliver orienteret senere på 

året. 

 Elevråd  

o Elevrådet tager hånd om trivslen i udskolingen. 

o Mobiltelefoner – Gbs Fælleselevråd vil arbejde på, at eleverne i udskolingen igen skal 

kunne have mobiler i skoletiden. 

o ”Aula deler vandene…” 

o Bevægelse i undervisningen har været drøftet og det er mangelfuldt på flere årgange. 

o  

 Medarbejderrepræsentanter  

o APV er færdiggjort – Den er super flot! 

 

5. Udeområder og LUNA 

Der blev orienteret. 

 

 
Drøftelser 

6. Dialogmøde med BFU 

Thomas H og Anne Marie: Generelt mangler dialogen med politikerne omkring skolepolitik i Gbs. I 

stedet kommer der mange driftsspørgsmål, som burde kunne ordnes af skolerne/forvaltningen. 

Thomas H laver en tilbagemelding til BFU. 

 

7. Lærerens/personalets dag 

Alle var meget glade for arrangementet og det bør gentages til næste år. 

 

8. Boden 

Status på boden. Anette K og Nina indkalder til møde. 

 

9. Trivselsundersøgelse 

Punktet udsat. 

 

10. Klassekasseprincip 

Det blev præciseret, at klassekassens penge skal gå til fornøjelse og sjov til eleverne i klassen. Det er 

således ikke til ting, som er nødvendige for klassens drift eller undervisning. 

 

11. Frikvarterer 

Kirsten arbejder videre med projektet. 

 

12. Principper 

 Alkoholprincip – Det blev besluttet at udarbejde et princip om, at NAS er en alkoholfri skole i 

forbindelse med arrangementer med børn. 



 Kostpolitik – Udsat til næste møde. 

 Vikardækning – Udsat il næste møde. 

 Antimobbepolitik – Udsat til næste møde. 

 Aula – Udsat til næste møde. 

 

Beslutninger 

 

 

 

 

Eventuelt 

 

 

  



Punkter til næste møder 

 Udarbejdelse af nyt værdiregelsæt  

 9. klassernes dimission og sidste skoledag (december) 

 Skolebestyrelsesvalg 

 Sidste skoledag/dimission 

 Mødedatoer 

 Mødetidspunkt 

 Berlinrapporten 

 Overskud fra skolefesten 

 0. kl. velkomst 

 

 

Mødedatoer (kl. 18.30-21) 

 Torsdag den 12/12 – kl. 18-21 

 
 


