
 

Skolebestyrelsesmøde 
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Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Dagsorden godkendt 

 
Godkendelse af referat 
 

 
Referat godkendt 

 
Evaluering af skolefest 

 Formand + næstformand fra 
elevrådet er inviteret 

 Vi lavede et nyt koncept for 
skolefesten – var det 
tilfredsstillende? 

 Evt. justeringer til næste år 
eller samme skabelon? 

 

 
Fint at festen var opdelt, men det kunne også være 
hyggeligt med en fælles fest. 
Det fungerede fint, at der ikke var boder til køb af slik. 
Det var gode aktiviteter – forsalg til næste år: boldspil, 
trampolin, vandpong, boldspil og gemmeleg. 
Der må gerne være DJ til næste fest. 
En god ide med fællesspisning. 

 
Forældrerødder 

 Idékatalog sendes som bilag 

 Aftale hvad vi gør herfra 
  
 

 
Bilaget lægges på Intra og kan bruges som inspiration. 
Idekataloget vises og fremlægges på de fælles 
forældremøder. SB-medlemmerne præsenterer kataloget 
for forældrene. 

 
Næste skoleår 

 Reduceret skema for 
indskoling og mellemtrin 
(skema, bustider, 
prioriteringer) 

 Planlægning – skema, 
ressourcer mm. 

 

 
Skoledagene forkortes på Alslev Skole. Disse timer 
omkonverteres til 2voksen timer i klasserne. 
Lærerne skal undervise mere næste år. Pædagogerne 
skal ligeledes have flere timer i klasserne. I indskolingen 
vil det betyde 10 HEL-timer i klasserne med 2voksen. 
SFO´s åbningstid forlænges med 3 x 45 min. Hvor 
midlerne til denne forlængede åbningstid vides endnu 
ikke – skolen afventer besked. 
Der er 2 årgange der er meget sårbare på elevantal i 
forhold til at blive reduceret til 1 klasse på årgangen. 
Dette kan betyde afskedigelser af lærere. 
Skolen sender nyhedsbrev ud til forældrene i næste uge 
med ændringer fra næste skoleår. 
 

 
Orientering om mødet mellem 

 
Rikke refererede fra mødet. Det var et meget positivt 



 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 12. juni 2019 kl. 16.00 – 18.00 
forældrevalgte i SB og politikere 

 
møde med lydhøre politikere og en god stemning. Der 
blev bla. snakket om økonomi, besparelser og inklusion 
og betydningen af dette på skolerne. 
Næste møde for forældrevalgte i SB er d. 26.9 
 

 
Skole/forældre varde afd. 

 Sidste nyt. 
 

 
Kim refererede fra mødet. 
 
Der er blevet valgt en ny bestyrelse. 
SB-uddannelsesaftenen ønskes at skulle fortsætte. 
Der afholdes et enkelt arrangement for forældre. 
 

 
Valgperiode til SB 

 Med justeringen af 
folkeskolereformen kom 
muligheden for at have to-
årige valgperioder. 

 Indledende drøftelse 
 

 
Punktet udsættes til næste møde 

 
Nyt fra forældre 
 

 
Ikke noget nyt 

 
Nyt fra SFO 
 

 
Der har været afholdt House Rock – det var en rigtig god 
dag. 
Der er kommet ny studerende i praktik. 
 

 
Evt. 

 

 
Rikke og Thomas kommer med et udspil til dato til næste 
SB-møde. 
 

 


