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Referat

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat

Godkendt

Møderække foråret
• Vi fastsætter mødedatoer

Der er fastsat møder i SB på . flg. datoer i foråret 2021
• 14.01
• 10.02
• 18.03
• 14.04
• 19.05
• 10.06

Trivsel og planche
• Punkt fortsat fra seneste
møde
• Se bilag

Mette W og TW har lavet forslag til planche. Forslag 1 blev
valgt – med en enkelt ændring i layout. Planchen lægges på
skolens hjemmeside, AULA og hænges op i begge afdelinger på
skolen samt i SFO.
Der henstilles til at SB ved forældremøder viser planchen og
fortæller om arbejdsgangen.
TW og ON vil til personalet gøre opmærksom på vigtigheden af
at informere/kommunikere til forældrene om så meget som
muligt inden for de ting, vi må informere om.
Det er altid skolens intention at informere og inddrage
forældregruppe i så meget som muligt.
Hvis man som forældre ikke føler sig hørt, er det vigtigt at
kontakte ledelsen/personalet igen.
Tillid fra begge parter er en vigtig faktor i det gode S/Hsamarbejde.

Principper
• Gennemgang af principper på
skolens hjemmeside:
http://alslevskole.dk/bestyrelsen/#ssprinciples (bedes læst inden
mødet)

TW gennemgik folkeskoleloven stk. 2. Lektien til næste møde
er at alle i SB læser stk. 2 og forholder sig til hvorvidt vi
opfylder disse krav og samtidig forholder sig til skolens
nuværende princippet og kommer med evt. forslag til
forbedringer.
Forslag til principper der kan arbejdes med videre i SB:
• Almen dannelse
• Historiefortælling samt Højskolesangbogen
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•

Hvilke principper ”mangler” vi
/ vil gerne arbejde med i den
kommende periode.

•

Demokratisering – medindflydelse – deltagelse –
dannelse

Økonomi
• Evt. investering i legepladsen

Økonomi:
Skolens overvejet at købe en ny karrusel (den gamle er fjernet)
samt to mindre ”snurretoppe” til legepladsen. Det samlede
indkøb er i nærheden af 50000 kr. – SB godkendte køb af
legeredskaber.
Skolen har indkøbt fire nye smartboards til tre klasselokaler
samt N/T-lokalet. Det betyder at alle klasselokaler har
opdaterede smartboards.
Der er lavet anlægsønsker om nye/flere håndvaske til
mellemtrins-afdelingen for at nedbringe ventetid og
kødannelse, samt fire nye toiletter for at få tidssvarende
faciliteter og bedre hygiejne.

Nyt fra forældre

Nyt fra forældre
Forslag om opdaterede førstehjælpskurser – Skolens
personale har for to år siden gennemgået kursus.
Punktet tages med til næste møde hvor der vurderes om det
er en prioritering vi ønsker at gennemføre.
Elevrådsformanden vil gerne deltage ved næste SB-møde for
at fortælle om, hvad der var godt ved Coronaskolen.
SB skal svare på spørgsmål omkring skolepatrulje – Kennet og
TW kigger på det sammen.

Nyt fra SFO

SFO – der er ansat en pædagog med start 1.12 i sygevikariat.

Evt.

