Skolebestyrelsesmøde
Alslev Skole 8. oktober 2020 kl. 16.30 – 18.30
Referat af SB-møde (virtuelt) d. 08.10.2020
Indhold

Referat

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat

Godkendt

Info om hverdagen med restriktioner
ift. Corona

TW informerede om dagligdagen i skole og SFO. Eleverne
holdes stadig adskilt i klasserne i skoletiden, mens 0+1 årg og
2+3 årg. Betragtes som grupper i SFO-tiden.
Hverdagen fungerer godt med restriktionerne og både ansatte
og elever er gode til at efterleve kravene.
Lejrskolerne er desværre blevet udskudt, men der arbejdes på
at finde nye datoer til afholdelse.

Trivsel
• Gennemgang af vores arbejde
med trivsel
• Mulighed for dialog og stille
spørgsmål

TW informerede om skolens arbejde med nationale trivselsmål
og omkring de tre årlige teammøder med ledelsesdeltagelse.
Dialog på punktet omkring vigtigheden af, at forældrene
kommer til skolen, hvis der er ting, der undrer eller man er
utilfreds med. Det aftaltes, at der arbejdes videre med denne
”udfordring” og hvordan vi synliggør vigtigheden af kontakten
mellem skole og hjem på et SB-møde i løbet af skoleåret.

Lukkedage
• Forslag: at beslutte lukkedage
i SFO de tre dage før påske
(ganske som vi plejer).

Lukkedage omkring påske i SFO vedtaget

Økonomi
• Seneste opdatering på den
økonomiske situation for SFO
og skole.

Budgettet for skolens og SFO´ens økonomi blev gennemgået.
På skoledelen genereres et overskud i 2020 – der dog
overføres til 2021 hvor der forventes et underskud med de
nøgletal, der pt. er til rådighed. Overskuddet skyldes at vi dels
internt har dækket det fravær der har været på skolen samt
udgifterne til aktiviteter under Corona har været minimale.
Økonomien i SFO 2021 ser ligeledes godt ud - efter et par år
med underskud grundet kommunale besparelser.
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Målet med skolens økonomi er altid at skabe god kvalitet for
de penge, der tildeles

Nyt fra forældre

Spørgsmål om der kan udleveres håndcreme til børnene ifbm.
øget håndvask. Det opleves ikke som et stort problem og
forældrene opfordres til selv at give håndcreme med.
Personalet kan få udleveret på skolen.

Nyt fra SFO

Hverdagen i SFO fungerer godt med aktiviteter.

Evt.

