Skolebestyrelsesmøde
Alslev Skole 3. november 2021 kl. 16.30 – 18.30
Indhold

Referat

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat

Godkendt

Skolens principper:

Mobilpolitik:

•
•
•

Mobilpolitik – godkendelse af
endelig ordlyd. TW sender bilag.
Skole/hjem-samtaler –
gennemgang / opdatering
Klassedeling – gennemgang /
opdatering

Der er tilrettet i forslaget – TW indfører forslag fra personalet
politikken.
Skole/hjem-samtaler:
SB afventer udmelding fra regeringen ifbm. de nye
frihedsgrader for skolerne
På næste møde findes der inspiration til kommende S/Hsamtaler i retning af eks. dialogark for derigennem at inddrage
forældre og elever inden mødet, således at mødet har form af
en samtale.
Klassedeling:
SB ønsker en ændring af ordlyden for et princip der dækker
hele overgangen fra dagtilbud til skole. Joan, Joakim TW og ON
mødes og laver udkast til forlag inden kommende SB-møde.

Skolepatrulje
•

Forældreforespørgsel om
skolepatrulje ved Forumvej

Kursus for skolebestyrelsen
•

TW har haft møde med betjent Kåre Jensen. Der har været
”tilsyn” med belysning og reflekser. Overgangen vurderes at
være forsvarlig.
TW har skrevet til forældre omkring måden eleverne cykler på,
lys på cyklen osv.
Forslag om Kåre Jensen kan deltage på forældremøde omkring
sikkerhed for cyklister samt elevoplæg.
Det er SB´s holdning, at det er et forældreansvar at opdrage
børnene til at cykle forsvarligt til og fra skole.

Punktet udskydes til næste møde

Opfølgning fra seneste møde. Se
dagsorden / referat.

Vi har modtaget et bud på

Der er kommet bud på 30000 kr + moms. Dette har SB
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erhvervskøkkenet.,
•

Dialog omkring evt. og hvad
pengene evt. kan bruges til.

accepteret, TW giver besked til køber.
Elevrådet inddrages og får mulighed for at komme med ønsker
til brugen af de indkomne penge.

Nyt fra forældre

Ingen punkter

Nyt fra SFO

Ny studerende starter pr. 1.12.21
To sygemeldinger – der er fundet uddannede pædagoger i
sygevikariaterne.

Evt

