
 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 25. august 2021 kl. 16.30 – 18.30 
 

Indhold Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt 

 
Godkendelse af referat 
 

 
Godkendt 

 
Konstituering  

• Blandt de forældrevalgte 
konstitueres formand og 
næstformand for 
skolebestyrelsen gældende for 
skoleåret 21/22 

 

 
Kenneth bliver ny formand for SB 
Mette G. Andresen er ny næstformand 

 
Høringssvar budget 

• Vi skal afgive høringssvar på 
Varde Kommunes budget. 

• Materiale modtages 19/8 og 
sendes som bilag. 

• Der er frist 2/9 for at sende 
høringssvar. 

• Materialet bedes læst inden 
mødet og på mødet formulerer vi 
udkast til høringssvar. 

 

 
TW laver høringssvar fra SB. Dette sendes rundt til 
godkendelse hos SB-medlemmerne. 

 
Skriftlig info til klasserne fra 
Skolebestyrelsen 

• Vi aftaler hvad info skal 
indeholde, og hvem der skriver 
det. 
 

Kontaktforældre på klasserne 
 
0a = Mette W 
1a = Mette A 
1b = Mette A 
2a = Mette W 
3a = Joan 
3b = Joan 
4a = Kenneth 
5a = Joakim 
6x = Kenneth 
 
Skrivet til klasserne fra SB skal indeholde flg. info 
 
Man kan kontakte sin SB-kontaktperson hvis man har 
spørgsmål vedr. eks. Skolens politikker, principper og 
retningslinjer man evt. ønsker ændret eller øvrige spørgsmål 
til SB. 
 
 
 



 

Skolebestyrelsesmøde 

Alslev Skole 25. august 2021 kl. 16.30 – 18.30 
 

 
De kommende møder i overskrifter 

• Vi laver en plan 
 

 
Det vedtages, at der på hvert møde kigges på et-to principper 
pr. SB-møde. Disse aftales fra gang til gang. 
Næste møde er det mobil- og computerpolitik der skal drøftes 
Skolens økonomi er også på dagsorden til næste møde. ON + 
TW skal til økonomimøde medio september + skolens 
økonomi er udmøntet pr. 5.9.21 
 
Mødet d. 30.9 flyttes til d. 7.10 
Mødet d. 27.10 flyttes til d. 3.11 
 
 

 
Nyt fra forældre 
 

 
Der er landsmøde for SB d. 19 + 20.11.21 
Det aftales inden d. 30.9.21 hvem der deltager – der kan 
deltage to pr. skole. SB tilmelder selv 
 
Luften i juniorkælderen (SFO-tiden) er ikke så god. Lokalet er 
tjekket og godkendt. Skolen får pedellen til at sørge for at lufte 
yderligere ud. 
 
 

 
Nyt fra SFO 
 

Startet godt op efter sommerferien 
Det er godt for især de små at der er opdeling i 0-1 + 2-3 i 
opstarten, det gør det mere overskueligt. 
De tre lukkedage op til påske er godkendt. Dagene 
omkonverteres til to pæd. lørdage samt personalet pålægges 
en feriedag. 
 

 
Evt. 
 
 

 
Kursus Skole og Forældre på tre timer hvor hele SB deltager. 
Kenneth sender info til SB inden næste møde, hvorefter der 
tages beslutning på kommende møde om evt. deltagelse. 
 

 


