
 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 10. juni 2020 kl. 16.15 – 18.15 – på skolen 
 

Indhold Referat 
 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt 

 
Godkendelse af referat 
 

 
Godkendt 

 
Næste skoleår i skolebestyrelsen 

• Hvilke opgaver efterlader 
Rikke og Kim 

 

 
- Kim og Rikke kommer med til det første SB-møde 

efter skolestart.  
- De forældrevalgte mødes inden mødet (samme 

dag) for at lave konstituering. 
- Hele SB deltager evt. i kursus omkring det at sidde 

i SB. 
- Kim efterlader en plads i Skole og Forældre 
- Rikke efterlader en plads i formandsnetværket – 

den nye formand indgår der. 
- Første møde i SB er fastlagt til d. 18.8 kl. 16.45 – 

18.15 
- Der er konstitueringsmøde d. 18.8 fra 16.15 – 

16.45 
 

 
Status på planlægning af næste 
skoleår 

• Ansættelser 

• Praktikskole i fremtiden 

• Planlægning uv. 

• Mm. 
 

 
- Der var 31 ansøgere til de faste stillinger + 12 

ansøgere til vikariatet. Der er ansat 3 lærere i 
faste stillinger samt 1 lærer i barselsvikariat 

- Skolen uddanner en praktiklærer. Alslev og 
Lykkesgårdsskolen laver efter jul en aftale om, at 
det også er en mulighed at komme i praktik som 
lærerstuderende på Alslev Skole fra skolestart 
2021. 

- Fagfordelingen er afsluttet, lærerne kan nu 
komme med skemaønsker. Skemalægningen 
påbegyndes i uge 25. 

- Der er ”Velkommen i skole” arrangement d. 17.6 
for kommende 0-kl. 
 

 
Status valg til SB 
 

  
- Der er 3 kandidater til valget. TW snakker med de 

3 kandidater hvorvidt de ønsker at være 
suppleant eller medlem. 



 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 10. juni 2020 kl. 16.15 – 18.15 – på skolen 
- Suppleanterne sidder i en periode for 2 år. 

 
 
Økonomi  

• Skole 

• SFO 
 

- TW har lavet ledelsestilsyn på 5/12 af skoleåret. 
Der er underforbrug på skolen og et overforbrug i 
SFO.  

- Der er stadig usikkerhed omkring konteringen af 
de omkostninger der er ifbm. Corona. 
Usikkerheden består i om skolen får 
udgifterne/nogle af udgifterne dækket. 

- Der er uvished omkring økonomien i SFO grundet 
mange udmeldinger af børn. Håbet er, at de fleste 
børn indmeldes inden d. 5.9 hvor der er tildeling 
af lønmidler. Derfor er det nødvendigt at kigge på 
antallet af stillinger. 

- Der er økonomiopfølgningsmøde 
august/september hvor økonomien justeres til. 
 

 
Nyt fra forældre 
 

 
- En bekymring fra en forældre omkring en 

tilfredshedsundersøgelse/kvalitetsundersøgelse  
på Facebook udfærdiget af et firma, der kaldes 
”DinGeo” Sagen er drøftet på mødet. Der er givet 
respons til den pågældende forælder. 
  

 
Nyt fra SFO 
 

 
- SFO er ved at kigge på placeringen af arbejdstid 

for pædagogerne i hhv. ferier og skoledage. 
- Der er desværre meldt en del børn ud af SFO 

under Corona. 
 

 
Evt. 

 

 
En stor tak til Rikke og Kim for deres store arbejde i 
skolebestyrelsen. 
 

 


