
 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 11. januar 2023 kl. 16.30 – 18.30 
 

Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt 

 
Godkendelse af referat 
 

 
Godkendt 

 
De gode fortællinger fra hverdagen / 
kommunikation 

• Skal vi have lavet en fælles 
indsats hen over foråret? 

• Oplæg fra TW 
 

 

SB bakker op om ideen omkring vigtigheden af at fortælle de 
gode historier til klassen og forældrene. Dette drøftes videre 
på lærermødet i uge 4 hvor nærmere ”form og indhold” 
finpudses. Projektet forsøges i et par måneder (feb. + marts + 
april, hvorefter der evalueres på lærermøde og SB-møde i 
april. 
 

 
Forældreinddragelse i skolens aktiviteter 

• Hvordan kan vi i højere grad 
involvere forældre i skolens 
aktiviteter? F.eks. ved 
arrangementer på skolen, 
erhvervsorientering mm. 

• Drøftelse af potentiale og 
muligheder og evt. etablering af 
arbejdsgruppe 
 

 
TW, Kasper, Joakim laver et skriv omkring en erhvervsbank til 
forældrene. 
Opfordring til at ledelse, pædagoger og lærere er 
opmærksomme på at inddrage forældre/bedsteforældre når 
der er arrangementer på skolen og i SFO. 
 

 
Status på aktiviteter i frikvarterer 

• Kort opfølgning på status fra 
seneste møde 
 

 
Der etableres indefrikvarter for både indskoling og mellemtrin 
i N/T-lokalet. Indskolingen i 10-pausen og mellemtrin i 12-
pausen. 
 
Der er nedsat arbejdsgruppe med fokus på at etablere 
”legepatrulje” for eleverne 
 

 
Nyt fra forældre 
 

 
Gode tilbagemeldinger fra forældre om ”mobilfri skoledag” 

 
Nyt fra SFO 
 

 
Der opleves desværre en del udmeldinger på 2+3 årgang i SFO. 
 
Der etableres en KLUB23 for 2+3 årgang med aktiviteter der 
specifikt er målrettet de to årgange. 
 
Rummene skal shines op for at gøre dem mere attraktive. 
 
På pæd. lørdag i marts snakkes der om værdigrundlag og 
aktiviteter om eftermiddagen. ON sender plan for dagen til SB, 
så de, der har lyst kan deltage på dagen. 



 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 11. januar 2023 kl. 16.30 – 18.30 
 

 
Evt. 
Næste møde: 
Vores arbejde med trivsel (Morten/akt 
gæst) 
Økonomi – status og budget 2023 
Elevtal 
 
 

 
På næste møde aftales hvilke retningslinjer/politikker der skal 
på dagsorden. 
SB-medlemmer inviteres med til fælles personale-møde d. 
22.2.23 fra 1645 - 1930 
 

 


