Skolebestyrelsesmøde
Alslev Skole 9. januar 2018 kl. 16.00 – 18.00
Indhold

Referat

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Godkendelse af referat

Referat godkendt

Nyt vedr. invitation til møde omkring
madordning Alslev By (Kim)

Kim laver indbydelse til byens institutioner omkring
madordning. Mødet afholdes d. 19.2 kl. 16 – 17.
Baggrunden for mødet er ar informere om tankerne bag
en fælles madordning for byens institutioner og afklare
om der er opbakning til at fortsætte med en evt. løsning

Skoleliv
 Info vedr. kommende
emneuge
 Info / status vedr.
APV/handleplaner
 Elevrådsfest

TW informerede om emneuge. Et minisamfund hvor alle
skolens elever deltager i værksteder. Ugen afsluttes
torsdag med Åbent Hus for forældre og søskende.
TW gennemgik indsatser i vores APV. Mappen forefindes
på kontoret. Indsatserne gennemgås på læremøde og Pmøde i SFO af MK.
Elevrådsfesten afholdes med aktiviteter. En debat om
hvor meget ”usundt” der kan købes til festen. SB ønske at
det skal være aktiviteter der skal være i højsædet. Til
næste SB-møde skal medlemmerne komme med forslag
til aktiviteter.
Til næste møde skalsundhedspolitik gennemgås og evt.
revideres.

Overskrifter for arbejdet i SB 2019
En snak om ”hvad er det gode forældresamarbejde” og
 Drøftelse af emner vi kan have hvad ønsker vi i fremtiden. En større forældreinddragelse
– metoder til dette?
fokus på i 2019
 Idéer: forældrerødder
(skabelon for arbejdet), ansvar
/ samarbejde (forældrerødder
og forældre generelt), fokus
på undervisning på møderne i
SB
 Vi laver idékatalog på mødet

Skolebestyrelsesmøde
Alslev Skole 9. januar 2018 kl. 16.00 – 18.00
Nyt fra forældre
 Henvendelse vedr. søde sager
i klasserne
 Hilsen fra skolebestyrelsen til
personalet

Det er skolens (lærere og ledelse) opfattelse, at der rundt
om i klasserne ikke bliver serveret for meget usundt. Der
serveres kage ved fødselsdage og lign. – det opleves dog
ikke som et generelt problem i klasserne. Dog opfordres
der til at tænke i sundere alternativer.
SB laver hilsen til personalet på Alslev Skole

Nyt fra SFO

Evt.

Pæd. Lørdag med fokus på aktiviteter i hallen i SFO.
Fokus på aktiviteter i hverdagen, for at fastholde
eleverne.

