
 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 30. april 2018 kl. 16.00 – 18.00 
 

Indhold Referat 
 
Godkendelse af dagsorden 
 

 

Godkendt. 
 

 
Godkendelse af referat 

 
 

Godkendt. 
 

 
Info om valg til skolebestyrelsen 

 Hvad er status vedr. antal af 
kandidater og evt. yderligere 

reklame for valget (vi er 
klogere efter valgmødet 25/4) 

 
Status på valget er: 

 
Fire tilkendegivelser og et par løse henvendelser. De løse 

henvendelser bliver kontaktet med henblik på afklaring. 
Samlet status senest 4/5. 

 
Madordning 

 Status på henvendelser 

 Skal vi sende mere info ud 

 
Skolebestyrelsen mener stadig, at den rette beslutning er 
truffet vedr. lukningen af madordningen. Vi henviser til 
det brev, der tidligere er udsendt på skoleintra. 

 
Hvad er idéen med oprettelse af lokal 

afdeling af Skole & Forældre 

 Hvad er status 

 Ønsker og idéer til emner vi 
kan arbejde med 

 
Stiftende generalforsamling med skolebestyrelser i Varde 

kommune 30/4 2018.  
 
Ønske om at skabe en forening/afdeling, der kan være i 
dialog med det politiske niveau vedr. skoleudvikling, 
økonomi mm. At skabe fællesskab på tværs af 
skolebestyrelserne i Varde Kommune. 

 
Formandens beretning og oplæg ved 
Mette Witt Hagensen 

 Status og hvem gør hvad 

 Invitation og planlægning 

 
Formandens beretning og oplæg v. Mette Witt Hagensen 
kl. 19.00-21.00 4. juni på Alslev Skole – der kommer 
opslag på skoleintra mm. 
Thomas: kaffe, stole mm. sende invitation. 
Rikke: aftale med Mette - invitation 
 
 

 
Økonomi og planlægning af 

kommende skoleår. 
 Seneste opdatering 

 Antal klasser kommende 

 
Der planlægges med to 0. klasser kommende skoleår – 29 

elever. 
Orientering om forbrugsprocent for det første kvartal og 

gennemgang af budgetkonto. Ingen anledning 



 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 30. april 2018 kl. 16.00 – 18.00 
skoleår og personale 

 Åbningstid i juniorklubben 
kommende skoleår 

 
Idébank til juniorklub: Fælles tur til Fed fredag med 

spisning først, skøjtehal, Natur/kultur, overvej lejrtur 
(overnatning), MTB fra DGI, svømmehal, golfklub, 

fisketur 
10 aftener over hele året. Pernille og Thomas går i dialog 

med Erik. 
 

 
 
Evaluering af skole/hjem-samtaler 

(pkt. fra seneste møde) 

 
Vi informerer hinanden om synspunkter og informerer 

fra bl.a. personalemøder, hvor punktet har været drøftet. 
Punktet sættes på næste dagsorden til endelig 
beslutning. 

 

Nyt fra SFO 
 

Intet at referere. 

 

 
Nyt fra forældre 

 

Intet at referere. 

 
Evt. 

 Næste møde: Evaluering af 
skole/hjem-samtaler 

 

 

 


