
 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 10. februar 2021 kl. 16.30 – 18.30 
 

Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt 
 

 
Godkendelse af referat 
 

 
godkendt 

 
Skoledagens længde 
 

• Muligheder for afkortning af 
skoledagens længde, 
skemastruktur, minimumtimetal. 

• Historisk tilbageblik – hvorfor 
har vi den skemastruktur inkl. 
afkortning af skoledagen, som vi 
har i den nuværende struktur. 

• Dialog om muligheder for 
ændringer 

 
 

 
TW informerede om grundlaget for og de tanker der ligger bag 
det nuværende skema. 
En afkortet skoledag vil skulle omveksles  til 2-lærertimer, men 
vil dermed også give yderligere pres på SFO-personalet, da der 
ikke vil blive tilført ekstra ressourcer til SFO. 
SB tog beslutning om at fortsætte med nuværende 
skemastruktur 

 
Hærværk / brug af skolens faciliteter 
udenfor skoletiden 

• Info 
 

 
TW informerede om hærværk på skolen. Der er taget kontakt 
til SSP.  
TW laver opslag på AULA – et opslag, der også vil blive lagt ud 
på Alslevs FB-side. 
 

 
Status genåbning af skolen / SFO 

• Info og mulighed for at stille 
spørgsmål 

 
Børnene er glade for at komme tilbage i skole igen. 
Lærere og pædagoger får ros for deres undervisning. 
Klasserne er delt op, med få voksne omkring klasserne. 
I SFO er der ligeledes opdelt i grupper/årgangsvist. Om 
morgenen og sen eftermiddag er 0-1 årg. Sammen og 2-3 årg. 
Er sammen 

 
Økonomi 
 

 
Skolens budget ser stadig god ud. Der er et mindre forventet 
underskud i SFO, der er dog hentet meget fra forrige år. Skolen 
har genereret et bevidst overskud til brug for de kommende 
skoleår. Overskuddet skyldes bl.a. færre udgifter pga. corona, 
langtidssygemeldinger der er blevet dækket internt, et lavt 
sygefravær og dermed færre udgifter til vikarer. 
TW har indsendt begrundelse til økonomiafdelingen. 
16.3.2021 skal der laves personaleopgørelse for kommende 
skoleår. 

 
Nyt fra forældre 
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Nyt fra SFO  

 
Evt. 

 
Projekt Legende Læring er udskudt til august 2021.02.23 

 


