Skolebestyrelsesmøde
Alslev Skole 18. september 2018 kl. 16.00 – 18.00
Indhold

Referat

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat

Godkendt

Procedure for klassedannelse til
kommende 0. klasse
 Se udkast på bilag
 Mål: at lave princip for
klassedannelse

Proceduren er godkendt med en enkelt rettelse. Bilaget
med rettelse rundsendes til skolebestyrelsen og
offentliggøres derefter på skolens hjemmeside.

Evalueringer af forældremøder
 Respons på både den fælles
del og møderne ude i
klasserne.

Der er tilfredshed med at holde en fælles del og derefter
møde i klasserne. Dog vil vi gerne næste år holde
klassemøder både før og efter den fælles del, således
lærerne har bedre mulighed for at deltage i alle møder.

TW laver udkast til procedure for klassedannelse på
skolens øvrige årgange. Sættes på som punkt til
kommende møde.

Afledt af punktet besluttes det at indkalde
klasseforældrerådene d. 29/10 kl. 18.30-19.30. Formålet
med mødet er at dele viden omkring arbejdet i
forældrerådene f.eks. omkring klassearrangementer samt
evaluering af skolefest/elevrådsfest.
Evaluering af temaaften for nyvalgte
skolebestyrelser
 Hvad fik vi ud af aftenen?
 Giver det anledning til
ændringer i vores praksis?

Stor tilfredshed med aftenen. Der var mange gode
informationer især for nyvalgte. Vi havde alle udbytte af
oplæggene.

Elevrådsfesten
 Evaluering af nuværende
praksis
 Kan vi gentænke konceptet?
 Idé: indskolingsfest i
samarbejde med SFO og
mellemtrinsfest i samarbejde

Vi starter med at lave en evaluering på mødet med
forældrerådene.

Skolebestyrelsesmøde
Alslev Skole 18. september 2018 kl. 16.00 – 18.00
med juniorklubben
Økonomi
 Thomas
har
været
budgetopfølgning 14/9,
giver en status.

Økonomien ser sund ud. Ifølge fremskrivningerne ligner
til det, at vi kommer ud af året med et forbrug tæt på 100%.
og

Landsmøde Skole & Forældre
Rikke koordinerer.
 23+24 november
 Er der interesse for at deltage
(der er to pladser).
Nyt fra forældre

Nyt fra SFO

Evt.

Fint fremmøde til åbent hus i juniorklubben

