
 

 

 

Nørre Alslev Skole, den 2/3 2020 

 

Skolebestyrelsesmøde – Referat 

Nørre Alslev Skole 

Tirsdag, den 18/2 2020, kl. 18.30-21.00 
 

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

DN 

Afbud: 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 Boden – Der følges op. 

o Nyhedsbrev – Der var en længere drøftelse omkring skolebestyrelsens 

informationsniveau. Det afprøves om 2 nyhedsbreve pr. år rækker. Der suppleres med 

opslag på Aula når referatet frigives. I opslaget nævnes de vigtigste sager, der er 

behandlet. 

o Julefodbold – Super godt arrangement. Det overvejes om december fremover kan 

planlægges anderledes, så der ikke går lige så meget tid med julearrangementer. 

o Thomas H: Det fælles projekt Hvadskalvimedskole.dk bliver sat på pause. 

o Thomas H: Formandsforum afholdes den 5/3. Arrangeres sammen med Fie 

(Skolebestyrelsesformand fra Eskilstrup). Formænd og næstformænd fra alle skoler i 

Gbs bliver inviteret. 

o Der blev orienteret om forældrehenvendelser. 



 

 Skoleledelsen 

o Trafiksikkerhed omkring NAS – Kiss-and-ride, opstregning foretages med stor 

sandsynlighed i påskeferien. 

o Elevtal – Siden 1/1 er der meldt 3 ind og 4 ud. 

o Økonomi – Bliver behandlet under punkt 11 Budget. 

o De Nationale Test – Der blev orienteret. 

 Elevråd  

o Der er fokus på bevægelse i undervisningen – Danske Skolelever kommer på besøg og 

vil inspirere. 

o Trivsel. 

 Medarbejderrepræsentanter  

o I kommende uge er der emneuge, værksteder på tværs, forfatterbesøg. 

o Læringsfestival – Vi deltager som vi plejer og det bliver værdsat. 

o Problemer omkring elevers manglende aflevering blev drøftet. Det sættes på som 

punkt på næste møde. 

o Der har været mange syge elever og voksne – Der sættes ind med ekstra rengøring. 

o MUS kører godt. 

o Nye medarbejdere bliver vist på Aula – Godt. 

 

5. Udeområder og LUNA 

Der blev orienteret. Fremover udgår punktet. 

 
 
Drøftelser 

6. Årsmøde – Evaluering  

 Overordnet set var det et godt møde. 

 Der kunne have været mere skarphed omkring tilmeldingen til maden. 

 Foredrag var fint. 

 

7. Skolebestyrelsesvalg 2020 

Seddel med orientering om valget bliver udsendt til forældrene. 

 

8. Overskud skolefest 

Elevrådet fremlagde plan for hvordan de ønsker at bruge overskuddet: Foredrag med IT og sociale 

medier som tema. 

 

9. Principper 

Computere i udskolingen – Udsat til næste møde. 

 

10. Kommende forårsbørn/0. klasses velkomst 

12/3, kl. 17.00 er der intromøde. Sb deltager og minder om sb-valg samt orienterer om forældreråd. 

 



 

Beslutninger 

11. Budget 2020 

Budget ’20 blev fremlagt og besluttet med små justeringer. 

 

12. Dimission – Lån af lokaler 

Forældrene i 9. klasse ønsker at låne lokaler til spisning umiddelbart efter dimissionen. Der var enighed 

i bestyrelsen om, at den samlede plan for 9. klassernes sidste skoledag samt dimission er blevet drøftet 

grundigt. I den plan indgår spisning ikke og derfor afvises ønsket. 

 

 

Eventuelt 

 

 

 

 
Punkter til næste møder 

 Udarbejdelse af nyt værdiregelsæt  

 Skolebestyrelsesvalg 

 Mobiltelefoner 

 

 

 

 

Mødedatoer 2020 (kl. 18.30-21) 

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. 

 


