
 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 4. marts 2020 kl. 16.15 – 18.15 
Afbud: Kim, Joachim og Karen 

Suppleant: Mette 

Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Dagsorden godkendt 

 
Godkendelse af referat 
 

 
Referat godkendt 

 
Høringssvar vedr. Børne- og 
ungepolitik 

• Se bilag 

• Formulering af høringssvar på 
mødet 

 

 
TW formulerer høringssvar ift; 

- Chancelighed (samme ressourcer til skoler eks. 
økonomi og tildeling omkring ordblindeindsats) 

- Familiens betydning for at skabe chancelighed – 
er der samarbejde mellem familier og kommune? 

- Er rammerne for personalet således, at der kan 
skabes optimale rammer for chancelighed for 
børnene? 

- Godt med en samlet politik for området 
Generelt opleves der ikke meget nyt i den reviderede 
politik. 
 

 
Økonomi 

• Budget 2020 

• Godkendelse af forbrugskonto 

• Orientering om budget 
generelt 2020.  

 

 
TW gennemgik forbrugskontoen, der er stort set uændret 
fra 2019. Dog er budgettet for lejrskole hævet lidt 
grundet flere elever. 
Der er lavet en buffer-konto til uforudsete udgifter, som 
ejendomscentret ikke vil overtage – eks. måtteservice. 
Der laves en tilsvarende budgetkonto for SFO. 
Budgetkontoen er godkendt af SB. 
TW informerede om skolens forventede økonomi i 2020. 
TW og ON skal til økonomiopfølgningsmøde i uge 11.  
Der er usikkerhed omkring kommende bhv. Kl. ift. antal 
tilmeldte elever (en eller to klasser). 
 

 
Henvendelse fra forælder vedr. 
overgang til Jacobi Skole / 
Lykkesgårdsskolen 

• Joan fremlægger 

 
Henvendelse omkring skoleskifte for 6. klasse – 
henvendelsen er videregivet til skolechef Flemming 
Mahler Pedersen, der tager henvendelsen med videre. 



 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 4. marts 2020 kl. 16.15 – 18.15 
 

 
Samarbejde med Lykkesgårdsskolen 
og Jacobi Skole 

• Opstartsmøde med rep. Fra 
alle tre skoler 

• En fra skolebestyrelsen 
(forælder) og skoleleder fra 
hver skole. 

 

 
Der er lagt op til et opstartsmøde hvor den gode 
overgang drøftes ift. nuværende 5 kl. og deres overgang 
til Lykkesgårdsskolen. 
Rikke og TW/ON deltager på mødet. Dato og tidsinterval 
meldes ud senere. 

 
Kommunikation skole – hjem 

• Drøftelse af den gode 
kommunikation. 

 

 
Der opfordres til at forældrene tager fat i den konkrete 
lærer/pædagog inden henvendelse til ledelsen. En 
henvendelse til forældrerådet vil også være en mulighed, 
for derigennem at tage dialogen. 
Henvendelser og måden, man gør det på, tages med på 
forældremøderne. 
 

 
Nyt fra møde med 
skolebestyrelsesformænd (Rikke) 
 

 
Rikke informerede fra mødet.  

- Der blev bl.a. snakket om løntildelingen til 
skolerne ud fra en gennemsnitsløn på en lærer. 

 
Der er møde i uge 11 med skolechefen. 
 

 
Nyt fra forældre 
 
 

 
Ingen henvendelser 

 
Nyt fra SFO 
 

 
Der er et par langtidssygemeldinger i SFO. 
1.3 er der lavet ny arbejdsplan – arbejde med at tilbyde 
flere aktiviteter i hverdagen og udnytte skolens lokaler. 
 

 
Evt. 

 

 
Næste møde omkring læsning og ordblindeindsats 

  

  

 


