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Indhold

Referat

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt – pkt. om sund mad til næste møde
i forhold til sundhedspolitikken.

Godkendelse af referat

Referatet godkendes pr. mail, da referatet ikke kunne
fremvises inden mødet. ON sender referatet til SB
hurtigst muligt.

Henvendelse fra forældre vedr.
deltagelse i Rynkeby Skoleløbet
 Se mere på link: https://teamrynkeby.dk/skoleloebet.aspx
 Ønsker skolebestyrelsen, at vi
deltager i sådan et
arrangement.

Skolen har fået en henvendelse fra en forældre om
deltagelse i Rynkeby Skoleløbet d. 12.4.2019.

Facebook
 Skal Alslev Skole have sin egen
Facebookside primært til
formidling af billeder /
nyheder fra hverdagen?
 Ole fortæller om erfaringer fra
tidligere skole

SB bakker op om at få en FB-side. TW og ON laver udkast
til skriv/retningslinjer om siden til næste SB-møde.
Siden får opstart skoleåret 2019/2020.
Formålet med siden er at fortælle De gode historier fra
hverdagen og vise stemningsbilleder fra hverdagen med
en lille historie.
Som udgangspunkt er det TW og ON der er
administratorer på siden.

SB bakker op om løbet. Det afvikles over middag d. 12.
Materialet skal gennemgås med eleverne inden løbet i
klasserne.
ON melder skolen til løbet og informerer personalet om
skolens deltagelse.

Skolefest
Jamie har desværre ikke mulighed for at lave disco – SBmedlemmerne sonderer terrænet for at finde en afløser
 Dato
 Aktiviteter – bud på aktiviteter til næste møde. Joan tager kontakt til en DJ.
 Hvem gør hvad
Datoen for festen er 26.4 (hvis DJ´en kan).
Festen for Indskolingen starter 16.30 – 18.30.
Mellemtrinnet holder fest fra 19.00 – 21.00. Der er
spisning til festen (pizza + cola)
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Forslag til aktiviteter
Eilif fra Skydeklubben
Mørkerum i Juniorkælderen (uhygge)
Pudekamp på balancebom
Jonglere med tøndebånd – hvor mange kan man have på
Flytte plastickrus med balloner
Sten-saks-papir med hjelm og bat (Rikke)
Slå søm i
Ærteknuser (ærter gennem rør – slå med hammer)
Dåsekast (vælte dåser)
TW tager kontakt til klasseforældrerødderne i forhold til
om de vil deltage/hjælpe med festen.
Nyt fra Skole / forældre
 Kortere skoledag
 Afstand til skole / buskort

Skole/forældre kan evt. tage kontakt til politikerne om de
er
opmærksomme
på
problematikken
med
bustider/kortere skoledage.
Skole/forældre har forespørgsel om SB´s holdning til
afstand til skole/buskort.
Oplevelsen af forskellighed i forhold til transport er en
udfordring og svær at forstå. Der er stor forskel på hvad
man er berettiget til, til trods for at man bor inde i byen.
TW sender pixi-udgave omkring retningslinjer i forhold til
kortere skoledage til SB-medlemmerne.

Økonomi
 Økonomisk status

Gennemgang af skolens økonomi ved TW.
TW tilføjer kommentar til årsopgørelsen 2018.
Næste økonomimøde er i marts måned ifht. næste års
økonomi (lønmidler) hvor TW og ON deltager.
Forslag til budgetkontoforløb gennemgås på næste SBmøde.

Nyt fra forældre

Der har desværre ikke været respons på SB´s
henvendelse omkring madordningen
Tankerne omkring madordning fremlægges for Alslev
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Borgerforening. Kim skriver til Borgerforeningen.

Nyt fra SFO

Evt.

Personalet arbejder videre med de forskellige projekter
om eftermiddagen
Der er omrokeringer på personalefronten på hhv. 0 og 3
årg. Forældre og personale informeres d. 20.2.2019 på
Intra.

