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Afbud fra Joan

Indhold

Referat

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Godkendelse af referat

Referat godkendt

Mobilpolitik
 Se link sendt fra Mette

Emnet har været diskuteret – der var stemmelighed (22). Punktet udsættes til næste møde, hvor der tages
endelig beslutning.

Formandsmøde
 Nyt fra seneste møde

Kim og Rikke har været til formandsmøde.
 Evaluering fra mødet med politikerne. De
forskellige pkt. blev gennemgået og der blev lavet
nye pkt. til det næste møde. Formandsgruppen
skal igen mødes med politikerne inden udgangen
af marts.

Det gode arbejdsliv
 Oplæg fra Rikke
 Er det noget vi kan bruge
fremadrettet for personale /
elever?

Rikke og Mette vil lave oplæg til et fælles personalemøde
ca. april. Emnet vil omhandle ”Det gode arbejdsliv” og
hvordan vi kan skabe det på vores arbejdsplads.

Status på smarte kvadratmeter på
Alslev Skole
 Seneste nyt.

TW informerede om mødet Søren Rotbøll og Susanne
Fast. TW og ON har fået til opgave at lave en beskrivelse
af hvordan skolen fremadrettet kan se ud ift. SFO og flere
klasselokaler. Det forventes, at der kommer flere
byggegrunde i Alslev, hvorfor der vil være et behov for
flere klasselokaler (3 stk. så skolen bliver to-sporet på
hver årgang) og nye lokaler til SFO.
Man arbejder ud fra 2 løsninger.
1. Overhuset rives ned og der renoveres på Huset så
det kan rumme både SFO og klasselokaler
2. Begge huse rives ned, og der bygges på skolens
eksisterende bygninger.
SFO-personalet inddrages ift. indretning af SFO.
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TW tager kontakt til borgerforeningen for at snakke om
fælles holdninger og initiativer. Kim og Joakim deltager
også i snakken

Økonomi
 Seneste opdatering

TW informerede om økonomi. Samlet set hænger
økonomien sammen for indeværende år. Det endelige
resultat forelægger til februar.

Nyt fra forældre

Ingen henvendelser.

Nyt fra SFO

Pæd. lørdag d. 18.1 med oplæg fra Karin Torp.
Der kigges på, hvordan SFO kan udnytte de eksisterende
lokaler på skolen ift. aktiviteter i hverdagen.

Evt.

