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Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt 
 

 
Godkendelse af referat 
 

 
Godkendt  

 
Værdigrundlag 

• Status og næste skridt 

• Se tidligere udsendt mail med 
bilag. 

 

 

Tanker og værdier har arbejdsgruppen nedfældet i et forslag 
til skolens værdigrundlag. SB har godkendt forslaget. 
Håbet med værdigrundlaget er, at både personale og forældre 
kan se sig i værdigrundlaget. Værdigrundlaget tager 
udgangspunkt i det vi arbejder med og styrer efter i 
hverdagen. 
Hvordan kan værdigrundlaget bredes ud til forældre? 
TW laver et forord til værdigrundlaget omkring samarbejdet 
med forældre og personalet i processen omkring 
udarbejdelsen af værdigrundlaget. Forordet sendes til SB 
inden næste møde til godkendelse. 
 

 
Hverdagen i SFO: 

• Fra seneste referat: SB vil 
arbejde med hvilken 
hverdag/værdigrundlag vi har i 
vores SFO. Hvilke fortællinger vil 
vi gerne have om vores SFO 

 

 
Personalet arbejder med værdigrundlaget på en pædagogisk 
lørdag. Der tages udgangspunkt i det nuværende 
værdigrundlag for SFO og skolens overordnede værdigrundlag. 
SB kan evt. deltage med et par repræsentanter på den 
pædagogiske lørdag. Det endelige arbejde fremlægges for SB 
 
Punkter til arbejdet på P-møder i SFO: 
Hvordan kan aktiviteterne ”synliggøres” for forældrene? 
Hvordan kan 3-årg fastholdes? 
Medbestemmelse fra børnenes side – hvad optager børnene 
lige nu? 
Hvordan kan vi involvere forældre i SFO´ens hverdag? 
 

 
Elevtal pr. 5/9 

• Status på elevtallet ift. økonomi. 

• Evt. tanker fremadrettet. 

 
TW gennemgik elevtallet pr. 5/9. I indeværende skoleår er der 
172 elever på Alslev Skole. 
Ift. økonomien holder planen, der er lagt for de kommende år. 

 
Tilbagemelding på arrangement for 
forældrevalgte i SB 20/9 

• Hvad tager vi med derfra?  
 

 
Mette A og TW deltog. Der var mange gode workshops, der 
var inspirerende. Desuden var der fælles oplæg omkring 
lovgivning og Varde Kommunes rammer og økonomitildeling. 
 

 
Nyt fra forældre 
 

 
Godt at sende trafikpolitikken rundt  - måske hvert halve år. 
Efter næste møde sættes der dato for forældrekaffe ift. 
præsentation af værdigrundlag. 
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Nyt fra SFO 
 

Der er ansat 2 personaler i de barselsvikariater der er pt.  
Pr. 1.12.22 er der ny studerende i 2. praktik. 
Der arbejdes med aktiviteter og værdigrundlag 
 

 
Evt. 
 
Politik mobiltelefon: tages med på 
kommende møde 
 

 
Skolens mobilpolitik gennemgås på næste SB-møde for evt. 
revidering. Forslag til ændringer meddeles inden næste SB-
møde. 
Ure, der kan anvendes som mobiltelefoner skal der ligeledes 
tages stilling til. 
 
Der er valgt ny elevrådsformand og næstformand. 
 
Info om lærernes/personalets dag d 5.10.22 kl. 9.45 
 
 

 


