
 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 4. november 2020 kl. 16.30 – 18.30 
 

Indhold Referat 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

 

Godkendelse af referat 

 

 

Godkendt 

 

Skolens arbejde med trivsel 

• Opfølgning / fortsættelse fra 

sidste møde. 

• Arbejde med planche for at 

skabe visuelt overblik over 

handlemuligheder 

• Mette W. medbringer 

inspiration. 

• Mål: at give Mette W. og 

Thomas inspiration til at 

arbejde med at lave en 

planche. 

 

 
Arbejdet fortsætter fra sidste møde.  
Mette W. kom med forslag til udformning til plancherne 
ift. samarbejdet med forældre, hvis det opleves at der er 
forældre der ikke er tilfredse med håndteringen af 
episoder fra skolens side. 
 
Planchen skal indtænkes som et led i det gode S/H-
samarbejde. 
 
Forslag til planchen sendes til Mette W 
 

 

Nyt fra diverse møder v. formand og 

næstformand 

 

 
Mette W har videresendt informationer om møderne på AULA 
til SB 

 

Møde med forældrerådene 

• Vi kan ikke mødes fysisk pt. 

• Skriftligt info til 

forældrerådene 

• Kan vi inspirere 

forældrerådene til ikke-

fysiske-møde aktiviteter? 

 

 

 
Er der noget, forældrerådene kan gøre i denne tid med 
Corona? 
Det er ikke muligt at stable sociale arrangementer på benene 
pt. pga. retningslinierne. Der sendes et skriv ud til forældrene 
omkring hvad forældrerådene plejer at gøre i løbet af året. 
 
De forældrevalgte i SB fornemmer ikke, at der er et behov for 
arrangementer pt - det er accepteret, at situationen er som 
den er lige nu. 

 

 

Principper 

• Gennemgang af principper på 

skolens hjemmeside: 

 

Udsættes til næste møde 



 

Skolebestyrelsesmøde 
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skole.dk/bestyrelsen/#ss-

principles (bedes læst inden 

mødet) 

• Hvilke principper ”mangler” vi 

/ vil gerne arbejde med i den 

kommende periode. 

 

 

Økonomi 

• Forventninger til årets 

afslutning. 

• Thomas fortæller om 

økonomiopfølgning. 

 

 

Den aktuelle økonomiske situation er et lille overforbrug 
for SFO og lille underforbrug for skolen. Forbruget følger 
de fremskrivninger, der har været året igennem. 
 
Forbruget i SFO forventes at ramme tæt på 100% ved 
årets afslutning. 
På driften af skolen forventes et overskud, hvilket er i 
tråd med det, der budgetteres med. Næste år 
budgetteres med et mindre underskud, således skolen 
samlet set er i 0 set over to år.  

 

Nyt fra forældre 

 

 

 
 ingen punkter 

 

Nyt fra SFO 

 

 
Der er en god stemning. Der har været afholdt kursus med 
Anne-Mette Sohn Jensen omkring arbejdsglæde, faglig 
stolthed og hvad der kan lade sig gøre i SFO under de givne 
rammer.  
 
Oplægget tænkes også ind som et kursus for lærerne på 
skolen. 

 

  

 

Evt. 

 

 
Mette Byskov udtræder af SB af personlige årsager. Mette 
Andresen overtager pladsen og overtager også Mette Byskovs 
kontaktklasser på skolen. 
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