
 

 

 

Nørre Alslev Skole, den 28/9 2020 

 

Skolebestyrelsesmøde – Referat 

Nørre Alslev Skole, personalerummet 

Tirsdag, den 22/9 2020, kl. 18.30-21.00 

 
Til stede: Astrid, Anne Marie, Matilde, Kirsten, Anette K, Nick, Katja, Hanne, Sofus, David (kl. 19) og Thomas 

Afbud: Pia C 

Forplejning: Annette K 

 

Velkommen til Sofus, næstformand i elevrådet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat  

Referat godkendt. 

I fremtiden bliver referatet godkendt samtidig med udsendelsen via mail. Er der ikke kommentarer til 

referatet 2 døgn efter udsendelsen, så betragtes det som vedtaget og kan offentliggøres. 

 

3. Punkter til eventuelt 

Se eventuelt. 

 

Orientering 

4. Meddelelser 

 Formanden/Bestyrelsen 

o Luna – Orientering fra Luna bliver fast punkt fremover. 

 Skoleledelsen 

o Personalesituationen – Vi har fået ansat to nye pædagoger, 1 til SFO’en og 1 

støttepædagog til Flex1. 

o Elevtal – 7 ind og 2 ud siden sommerferien. 

o Corona – Der blev orienteret om, hvilke tiltag der gælder. Der er ved at opstå en 

”mæthed” omkring tiltagene, der bestemt besværliggør hverdagen.  

o Ny klassedannelse 7. årgang – Vi følger klassernes udvikling tæt og er foreløbig meget 

tilfredse med, hvordan det går. 



o Bog: Håndbog for skolebestyrelsesmedlemmer udleveret 

 Elevråd  

o Der er afholdt 2 møder i år. 

o Skolebod – Vi savner skoleboden og vil gerne byde ind med en elevdrevet skolebod. 

Thomas undersøger regler og muligheder til næste møde. 

 Medarbejderrepræsentanter  

o Kunstprojekt i indskolingen – Stor oplevelse for alle. ”Faglig dag” gennemføres, hvor 

erfaringerne kan gives videre til andre blandt personalet. 

 
 
Drøftelser 

5. Udviklingsprojekt NA 

Anne Marie repræsenterer skolebestyrelsen. 

 
6. Aula 

Der blev stillet flere spørgsmål omkring Aula og de problemer, der opleves som brugere. Aula 2.0 er 

netop blevet frigivet, men mange af de store problemer er ikke blevet løst med den opdatering. 

Vi har som skolevæsen mulighed for at give Kombit tilbagemeldinger, men vi har stadig en oplevelse af, 

at der er et stykke vej endnu, før det bliver rigtig godt. 

 

7. Lærernes dag 

Matilde koordinerer dagen. 

 

8. Røgfri skole – se vedhæftede materiale i sidste referat 

Det blev vedtaget, at Nørre Alslev Skole skal være røgfri. Det blev drøftet, hvordan skolen skal reagerer, 

hvis elever alligevel ryger. Den grundlæggende reaktion er hjælp og dialog frem for straf og sanktioner. 

Thomas fremlægger udkast til princip på næste sb-møde. 

 

 

Beslutninger 

9. Årsmøde 

Pga. corona udsættes beslutningen indtil videre. 

 

10. Skolebestyrelsens nyhedsbrev 

I fremtiden bliver referatet godkendt umiddelbart efter udsendelse til skolebestyrelsen. Herefter lægges 

det på Aulas overblik sammen med et par stikord om, hvilke sager der har været behandlet. 

 

 

Eventuelt 

 Landsmøde – Umiddelbart forventer vi ikke at det gennemføres. 

 

 



 
Punkter til næste møder 

 Mødedatoer 2021 

 Røgfri skole – Princip  

 Skolebod 

 Værdiregelsæt 

 Afleveringszone 

 Princip: Ny klassedannelse 6. til 7. kl. 

 Princip: Mobbepolitik 

 Årsmøde og skolebestyrelsens beretning 

 

 

 

 

Mødedatoer 2020 (kl. 18.30-21) 

 Onsdag den 21/10 

 Torsdag den 19/11 

 Mandag den 14/12 

 


