
 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 23. oktober 2019 kl. 16.15 – 18.15 
Fraværende: Kim 

Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt  

 
Godkendelse af referat 
 

 
Godkendt  

 
Møderække – opdateret 

 20/11, 18/12, 29/1, 4/3, 15/4, 
13/5, 10/6 

 Alle dage 16.15- 18.15 

 Kan møderækken godkendes 
 

 
Tidspunkter og datoer godkendt. 

 
Økonomi 

 Resultat af møde med 
økonomikonsulenten 

 Økonomisk ramme 
fremadrettet 

 

 
TW informerede om skolens og SFO´s økonomi.  
 
SFO: Ift. justering af skoledagens længde tilføres der 
96000 kr. i DUT-midler på årsbasis til SFO. Der kommer 
dog et mindre underskud i indeværende som det ser ud 
pt.  
 
Skole: Skolens budget forventes at gå i 0 i indeværende 
år. Det kommende skoleår viser et foreløbigt overskud på 
300.000 kr. Disse penge tænkes anvendt som en buffer 
ift. uforudsete udgifter. 
 
Pr. 1.1.2020 overgår serviceleder til ejendomscentret. 
Det betyder, at der ikke længere er en lønudgift på den 
konto. 
 
Slutresultatet og fremskrivningen for skolens økonomi 
præsenteres på et SB-møde når de foreligger. 
 
Ift. salg af køkkeninventar kontaktes to cateringfirmaer 
for et muligt salg. 
 

 
Valgperiode i SB 

 Punkt fortsat fra sidste møde 

 
Den nuværende periode på 4 år fastholdes. 
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AULA 

 Status / info 
 

 
Varde Kommune har besluttet at vente til 1.1.2020 med 
at starte op med AULA. Personalet skal i perioden op til 
1.1.2020 arbejde internt for at blive bekendt med 
systemet. 
Kommunen har udarbejdet strategier for arbejdet med 
O-365 og AULA. 
Det forventes at blive mere overskueligt for forældrene 
med det nye system. 
 

 
Skolemælk 

 Fra 1/1-20 må servicelederen 
ikke længere sortere 
skolemælk. Vi kan dog tilkøbe 
ydelsen hos 
Ejendomscenteret. 

 Hvordan gør vi fremadrettet? 
 

 
SB beslutter, at skolen ikke længere tilbyder ordningen 
med skolemælk. TW undersøger hvornår ordningen kan 
stoppe og skriver efterfølgende til forældrene om 
beslutningen.  
Grundlaget for beslutningen er, at SB vurderer at man 
ikke vil bruge økonomi til at løse opgaven og derfor 
stopper med ordningen. 
Fremadrettet må servicelederen ikke håndtere glemte 
sager og opkast. De to opgaver tages med til MED-
udvalget for en løsning. Der opfordres til, at opgaverne 
løses i fællesskab. 
 

 
Lukkedage i SFO omkring påske 2020. 

 Beslutning om der er 
lukkedage de tre dage før 
påske. 
 

 
SB beslutter at dagene er lukkedage. Dagene bruges til 
pædagogiske lørdage i SFO. 

 
Emner til kommende møder 

 Mulighed for at byde ind 

 

 Princip for brug af mobiltelefoner, især med fokus 
på brug af mobiltelefoner i frikvartererne – Mette 
sender link omkring brug af mobiltelefoner. 

 Planlægning af møde med forældrerådene. 
Mødet med forældrerådene finder sted d. 
29.1.2020 fra 19-20. 

 Evt. arbejde med skolens bygninger (SFO og 
klasseværelser) 
 

 
Nyt fra forældre 
 

 
Mette har modtaget henvendelse fra et forældrepar. 
Henvendelsen blev drøftet på et principielt plan, da SB 
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 ikke behandler personsager. Mette vender tilbage med 

denne besked til forældrene. 
 

 
Nyt fra SFO 
 

 
Info om pæd. Lørdage og indhold på disse 

  

 
Evt. 

 

 
 

 


