
 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 30. april 2019 kl. 16.00 – 18.00 
Fraværende: Kim 

Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Dagsorden godkendt 

 
Godkendelse af referat 
 

 
Referat godkendt 

 
Opfølgning på punkt fra seneste møde vedr. evt. 
politisk beslutning om kortere skoledage. 

 Se bilag: 
https://www.kl.dk/media/19431/vejledn

ing-til-kommunerne-om-

implementering-af-justering-af-

folkeskoleloven-gendannet-

automatisk.pdf  
 

 
Vi afventer hastebehandlingen d. 2 maj. 
Afhængigt af afgørelsen indkaldes til et møde 
hurtigst muligt, hvor vi træffer en endelig 
afgørelse ifht. næste skoleår. 
Mødet afholdes tirsdag d. 7.6 kl. 16.00 

 
Forældrerødder 

 Udkast til idékatalog (eftersendes på 
bilag) 

  
 

 
Idekataloget godkendt – lægges på skolens 
hjemmeside. 
Der udarbejdes en skabelon som 
udgangspunkt for dagsordenen til 
forældremøderne. Input fra lærere og 
pædagoger som et punkt på p-møderne. Den 
endelige dagsorden gennemgås på et møde 
for forældrerådene inden sommerferien 
Til forældremøderne er der et ønske om, at 
forældrene får et punkt på dagsordenen, som 
de skal stå for og gennemføre. 
 

 
Skolefest 

 Evaluering af festen. 
 

 
En god fest, der forløb godt.  
Positive tilbagemeldinger fra forældre om at 
det var godt/positivt at der ikke kunne 
købes/bruges penge på slik, chips og andet. 
Aktiviteterne var gode og godt besøgt, måske 
aktiviteter der er mere action på for 4-5-6 
klasse, ellers kan aktiviteterne genbruges til 
næste år. 
Vi skal dog satse på at der skal DJ på næste år. 
Elevrødderne var gode til at tage sig af 
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Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 30. april 2019 kl. 16.00 – 18.00 
aktiviteterne. 
 

 
Møde for formand for skolebestyrelser 8. maj 

 Rikke orienterer om mødet 

 Evt. input til punkter 
 

 
Input til punkter på mødet:  
En drøftelse af hvad der forstås ved kvalitet i 
skolen og SFO. 
Hvad er kerneopgaven i folkeskolen? 
Inklusion – hvad betyder inklusion for eleverne 
i klassen, både de der skal inkluderes og de 
der inkluderer. 
 

 
Samarbejde personale – skolebestyrelse 

 Er der brug for et tættere samarbejde, 
eller er det nuværende niveau passende? 
 

 
Skolebestyrelsen deltager på de 4 årlige 
personalemøder (er besluttet på et tidligere 
møde). 
Et forslag om deltagelse af skolebestyrelsen på 
et SFO-møde. 
 

 
Nyt fra forældre 
 

 
Ingen punkter 

 
Nyt fra SFO 
 

 
Der forberedes til House Rock d. 5 juni. 
Der starter ny studerende d. 1.6.2019 
 

 
Evt. 

 

 
 

 


