
 

 

 

Nørre Alslev Skole, den 17/2 2020 

 

Skolebestyrelsesmøde – Referat 

Nørre Alslev Skole 

Mandag, den 13/1 2020, kl. 18.30-21.00 
 

Til stede: Astrid, Claus, Anne Marie, Thomas H, David, Mikkel, Matilde, Nina og Thomas DN 

Afbud: Anette K, Kirsten og Anette N 

 

 

1. Velkommen til nyt medlem af skolebestyrelsen 

Astrid Hedemann blev budt velkommen. Astrid er suppleant for Tom frem til sommerferien. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

3. Godkendelse af referat  

Referat godkendt. 

4. Punkter til eventuelt 

Se eventuelt. 

 

Orientering 

5. Meddelelser 

 Formanden/Bestyrelsen 

o Thomas H gennemgik korrespondance med BFU. 

o Thomas H har været til nytårskur på Fuglsang. 

o Thomas H har afholdt møde med Pernille vedr. Aula og hjemmeside. 

o Thomas H har afholdt møde med Fie, Eskilstrup og har til hensigt at samle 

skolebestyrelserne i Guldborgsund, samt at starte lokalafdeling af Skole & Forældre. 

 Skoleledelsen 

o Terminsprøver er afviklet – Der er mange problemer omkring elevernes egne 

computere i modsætning til skolens computere. 

o Vi oplever et stigende antal underretninger på skolen som handler om elevernes 

mistrivsel.  



o Trafiksikkerhed omkring NAS – Kys og kør på den lille parkeringsplads bliver 

færdiggjort til foråret. 

o Elevtal – Siden 1/12 er der meldt 4 ind og 1 ud. 

o Økonomi – Se drøftelser vedrørende Budget ’20. 

 Elevråd  

o Danske Skoleelever følger op på tidligere henvendelse. 

 Medarbejderrepræsentanter  

 

6. Udeområder og LUNA 

Økonomien omkring bevægelsesparken er på plads og sidste etape bliver sat i gang. E-learning bliver 

bestilt. 

 

 
 
Drøftelser 

7. Årsmøde 

Aftaler om det praktiske blev etableret. 

 

8. Skolebestyrelsens beretning 

Beretningen blev drøftet og Thomas H noterede bemærkninger. 

 

9. Overskud skolefest 

Udsat til næste møde. 

 

10. Boden 

Eleverne ønsker større udvalg, bedre mad og lavere priser. Nina og Anette K tager ønskerne med til 

boden. 

 

11. Principper 

Vikardækning – Princippet bliver ikke ændret. 

 

12. Budget 2020 

Prioriteringer omkring budget 2020 blev drøftet. Det endelige budget fremlægges på februar-mødet. 

Der forventes et overskud på 1,2 mio. kr. i 2019. Næste 400.000 kr. afsættes til nyt bibliotek og omkring 

200.000 bruges til nye skærme i alle klasser. 

 

13. Foto 

Det blev besluttet, at skolebestyrelsen ikke fremover behandler dette punkt. Det overlades til skolens 

ledelse at træffe de nødvendige beslutninger. 

 

14. Kommende forårsbørn/0. klasses velkomst 

Udsat til næste møde. 

 

 



Beslutninger 

15. Kvalitetsrapport 

Skoleledelsen udfærdiger kommentarer på baggrund af drøftelse. 

 

 

 

 

Eventuelt 

 

 

 
Punkter til næste møder 

 Udarbejdelse af nyt værdiregelsæt  

 Skolebestyrelsesvalg 

 Berlinrapporten 

 0. kl. velkomst 

 Budget 2020 

 Overskud skolefest 

 Kommende forårsbørn/0. klasses velkomst 

 Princip vedrørende computere 

 

 

 

Mødedatoer 2020 (kl. 18.30-21) 

Tirsdag den 18/2 

Onsdag den 18/3 

Torsdag den 16/4 

Mandag den 18/5 

Tirsdag den 16/6 

 
 
 

Skolebestyrelsesvalg 2020 

 

1. marts Valglister ligger til gennemsyn på skolens kontor 

18. marts, kl. 18-19 Valgmøde på skolen, salen. 

3. april Sidste frist for kandidatopstilling 

10. april Sidste frist for skriftlig aftale om fredsvalg 

21. april  Frist for kandidaters aflevering af materiale til udsendelse i forbindelse med 
valget 



15. maj Afstemningen afsluttes kl. 12 

18. maj Der orienteres om valgresultatet 

25. maj Frist for eventuelle klager over valget 

16. juni Konstituerende møde 

1. august  Den nye skolebestyrelse tiltræder 
De grå felter udføres kun hvis der ikke aftales fredsvalg. 

Orientering om valget udsendes til forældre i midten af februar. 

 


