
 

 

 

Nørre Alslev Skole, den 2/11 2020 

 

Skolebestyrelsesmøde – Referat 

Nørre Alslev Skole, personalerummet 

Onsdag, den 21/10 2020, kl. 18.30-21.00 

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

Afbud: Sofus og Anette K 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat  

Referat godkendt. 

 

3. Punkter til eventuelt 

Se eventuelt. 

 

Orientering 

4. Meddelelser 

 Formanden/Bestyrelsen 

o Lærerens dag – Skolebestyrelsen delte gaveposer ud til alle ansatte. God 

tilbagemelding. 

o LUNA – LAG- og LOA-midler er i hus. Afventer det endelige regnskab. 

o Grøn Omstilling har inviteret til møde. Anne Marie deltager. 

 Skoleledelsen 

o Personalesituationen – Ny medarbejder i Fleks 1 starter 1/11. 

o Elevtal – Siden 1/9 har 5 forladt os. 

o Corona – Ingen ændringer i den daglige drift. Lejrskoler, Lucia, skolefodbold, 

kirkebesøg til jul aflyses. 

o Skolepatrulje – Skolebestyrelsen støtter om de nye skolepatruljer og hjælper med at 

regulere trafikken. Matilde laver vagtplan. 

 



 Elevråd  

o Intet nyt møde siden sidst. 

o Eleverne er ærgerlige over aflysning af julefodbold og lejrskoler. 

 Medarbejderrepræsentanter  

o God emneuge i uge 41 afholdt. 

o God motionsdag afholdt. 

 
 
Drøftelser 

5. Klassedeling ved overgangen fra 6. til 7. klasse 

Dette års nye klassedannelse blev evalueret på baggrund af lærernes oplevelser, diverse udsagn fra 

forældre samt samtaler med eleverne. Generelt er der mange positive udsagn og samlet ses 

klassedannelsen som en succes. 

Det blev drøftet, hvorvidt det skal fortsætte, med de fordele og ulemper der kan være.  

Skoleledelsen udarbejder udkast til et princip til næste skolebestyrelsesmøde. I princippet beskrives 

såvel proces som principper for selve klassedannelsen.  

 
6. Afleveringszone – Kirsten  

Erfaringerne med at forældrene afleverer deres børn uden for skolen i stedet for på skolen, er i mange 

tilfælde positive – dog også med undtagelser. I tiden med corona er løsningen blevet prøvet grundigt af 

og det drøftes, om ordningen skal gøres permanent. 

Fra forældreside blev det nævnt, at de savner at komme på skolen og derfor ønskes der adgang for 

forældrene om morgenen – når corona er overstået. 

Det overvejes om der kan laves ”forældre-ringning” f.eks. kl. 7.55, hvilket skal sikre, at alle elever er klar 

til undervisning kl. 8.00. 

 

7. Skolebod 

 Det vurderes ikke inden for rækkevidde at etablere en elev-drevet bod. 

 Matilde undersøger muligheden for salg af varm mad en gang om ugen. 

 Det undersøges, om der kan sættes en automat op, hvor man kan købe lidt mad mm. 

 

 
Beslutninger 

8. Røgfri Skole 

Følgende princip blev vedtaget: 

Nørre Alslev Skole er en røgfri skole.  

”Røg” dækker i dette tilfælde både over snus, E-cigaretter, tobak og andet i samme 

kategori.  

Der må hverken ryges på skolens område eller i skoletiden. 

I tilfælde af at det ikke bliver overholdt, indledes en dialog med såvel eleven som 

forældrene. I dialogen bør der være vejledning til, hvordan problemet kan afhjælpes, 

samt tilbud om hjælp til at stoppe eventuel afhængighed. 



 

I øvrigt gælder Guldborgsund Kommunes personalepolitik om at ingen ansatte må 

ryge i arbejdstiden, samt ”Lov om røgfri miljøer” hvori det bl.a. er beskrevet, at der 

ikke må ryges på skolens matrikel. 

 

9. Årsmøde og beretning 

 Der afholdes ikke årsmøde i år. 

 Der udarbejdes skriftlig beretning. 

 

10. Mødedatoer 2021  

 Tirsdag, den 26/1 

 Onsdag, den 24/2 

 Torsdag, den 25/3 

 Mandag, den 26/4 

 Tirsdag, den 25/5 

 Onsdag, den 16/6 

 

 

Eventuelt 

 

 

 

 
Punkter til næste møder 

 Værdiregelsæt 

 Princip: Mobbepolitik 

 Skolebestyrelsens berening. 

 

 

 

 

Mødedatoer 2020 (kl. 18.30-21) 

 Torsdag den 19/11 

 Mandag den 14/12 

 


