
 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 10. september 2019 kl. 16.00 – 18.30 
 

Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Dagsorden godkendt 

 
Godkendelse af referat 
 

 
Bilaget fra mødet d. 30.8 vedlægges 

 
Mødeplanen for dette skoleår: 

 Budget høring 10/9 

 Uge 43, 47, 51, 4, 10, 16, 20, 
24 

 

 
Der afholdes møder om onsdagen kl. 16.15. Første møde 
uge 43. Rikke og Thomas kommer med forslag til møder i 
ulige uger fremadrettet på næste møde. 

 
Budget - høringssvar 

 Se tidligere udsendte bilag 

 Formulere udkast til 
høringssvar 

 
SB har valgt at lave høringssvar på flg. punkter: R29, R30, 
R34 og R36. 
Der laves et fælles høringssvar fra MED-udvalg og SB. TW 
sender forslag til høringssvar rundt. 
 

 
Landsmøde Skole/forældre (Joan) 

 Mulighed for deltagelse i 
årsmøde 
 

 
Årsmødet finder sted i uge 46 i Nyborg. Joan, Kim og 
Joakim aftaler om de evt. tager afsted til mødet. 
 

 
Inventar skolekøkken 

 Overvejelse omkring salg af 
inventar. 
 

 
Det har ikke været muligt at sælge inventaret foreløbigt. 
Rikke forhører Alslev Forsamlingshus og Næsbjerghus om 
et evt. køb.  
TW forsøger at få en pris fra en forhandler, hvorefter SB 
tager stilling til et evt. salg ved næste SB-møde 
 

 
Henvendelser fra forælder vedr. 
overgang til Jacobi og 
Lykkesgårdsskolen 

 Potentielle udfordringer ved 
mange klasseskift. 
 

 
TW henvender sig til Britta Boel for at informere om 
udfordringen og appellere til den bedste løsning for 
børnene. 
Rikke tager udfordringen/henvendelsen med til 
netværksmødet for SB-formændene. 

 
 

 
 



 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 10. september 2019 kl. 16.00 – 18.30 
 
Valgperiode i SB 
 

 Mulighed for at beslutte to-
årig valgperiode. Hvad ønsker 
vi? 
 

 
Joakim læser vedtægterne inden næste møde, hvorefter 
der stemmes om valgperiodens længde til næste SB-
møde. 

 
Økonomi 

 Nyeste forbrugsprocenter 
 

 
TW og ON har møde med økonomikonsulenten d. 17.9.  
Der er stadig lidt usikkerhed ift. økonomisk tilførsel ifm. 
Reduceret skoledag/forlænget SFO åbningstid. 
Usikkerhed omkring lønnen til teknisk serviceleder ifm. 
overgang til ejendomscenter. 
Til næste SB-møde i uge 43 informeres om prognosen for 
skolens økonomi resten af 2019. 
 

 
Indhold på møderne 

 Vi overvejer alle hjemmefra, 
hvad vi ønsker at sætte fokus 
på i dette skoleår. 

 

 
Punktet udsættes til næste møde. 

 
Nyt fra forældre 

  

 
Ingen punkter. 
 

 
Nyt fra SFO 
 

 
Info om hverdagen.  
Skolen skal lave et oplæg omkring bygningerne, der er 
slidte. Håbet er en tilbygning med SFO og klasselokaler. 
 

 
Evt. 

 

 
 

 


