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Referat af Ordinært skolebestyrel-

sesmøde 

 

Tid: Torsdag d. 1.november 2018 kl. 

19.00-21.30 

(OBS aftalt flyttet fra 30/10) 

Sted: Personalerum/Lærerværelse 

Forplejning: Jan  

Ref.: Christopher 

Ordstyrer: Merete 

 

 

Mødedeltagere: 
 

 
Formand: Louise Gyrn (16) 
Næstformand: Kristina Kraul  (16) 

Mette Skytt Laustrup  (16) 
Tina Damm (18) 
Kristina Paaske Laursen (18) 

Samt suppleant Ziggie Kiwa Sørensen (18) 
suppleant Frederik Adolf van Nie (18)  
 

To elevrådsrepræsentanter fra 6.klasse frem til kl. 20.00  
Formand i elevrådet: Phillip Vagn Rasmussen 
Næstformand i elevrådet: Victor Transe Sandstrøm 
  

 

 
Jan Færgegaard 

Gitte Rosenkilde Jensen 
Sunneva Pedersen 
Christopher Folkvard  

Merete Fledelius 
 

 

 

 

Fraværende med afbud: Mette, Ziggi, Jan, Christopher,  

Fraværende uden afbud: 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold For

m 

Referat 

1. 19.00 Godkendelse af referat fra 

sidste møde. 

 

B Er godkendt på forhånd. 

 

 

2. 

 

19.05 

19.15 

 

 

Nyt fra elevrådet: 

Sidste elevrådsmøde var den 

8.oktober. 

Punkt om frikvarterer fra re-

feratet: 

• 6.kl: En god leg i 

gang ved det store-

bøgetræ. Den er le-

get før, men nu er 

den gamle leg ble-

vet revideret, til 

endnu bedre. Fri-

kvarterer er gode, 

når man har gode 

leve i gang. Lige nu 

er legen udvidet til 

at være flere klasser 

med, så nu er det 

lidt svært at holde 

fast i legen, der skal 

arbejdes med den 

igen.  

• 5.kl: Det er godt 

med lege i frikvarte-

rer. 

O+? Der har været dialog i elevrådet om muligheden for at 

lave faste regler i frikvartererne for legene. 

Laves der regler, skal de håndhæves. Men regler om-

kring legene findes ikke som regel, men der er en ko-

tume omkring legene. 
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• Legeaftaler er det en 

god idé generelt set? 

(har de fx i 2.kl) 

• Dialog om en uni-

versel regel, som 

man kan tage, hvis 

der går kludder i le-

gen: Alle skal have 

lov at være med, 

men må ikke 

komme til og lave 

legen om. Skal en 

leg laves om, laves 

der pause i legen, og 

alle skal så være 

enige i ændringen. 

3. 19.15 

19.25 

Evaluering af skolefesten 

26.okt. 

D Eleverne udtaler, at det var en god fest. Sidste år kom en 

forespørgsel til eleverne, om eleverne ønskede gymnastik-

sal eller SFO, men det har der ikke været i år. 

Eleverne udtaler, at det var bedre at holde fest i gymna-

stiksalen. 

Bestyrelsen havde valgt i år at holde festen i SFO-lokaler, 

fordi flere elever sidste år gav udtryk for, det var svært, 

når festen var i gymnastiksalen, at skaffe hyggelige stille-

rum til de elever, der måtte have brug for det.  

En forælder, der stod ved musikken hørte eleverne der ef-

terspørge røgmaskinen.  

Det kan være en idé at lave et stillerum i det nye værk-

stedslokale i kælderen. Dette vil blot kræve et forældreop-

syn ved lokalet, da der sidste år oplevedes elever, der løb 

op og ned ad trappen i  hovedbygningen og rundt i loka-

lerne, og dette er ikke et ønske/formål. 

Nogle forældre oplevede, at det var længe at vente 1½ 

time før festen var for dem. 

Dialog omkring spisningen samt hvem og hvor omkring 

denne. Eleverne tænker, at selv om man spiste i fælles-

skab, så ville man alligevel sidde sammen med dem, man 

selv kendte.  

Forslag om at inddrage eleverne i forberedelserne af spis-

ningen i klasserne. 

Forslag om, at også forældrerådene kunne hjælpe til ved 

festen. Her har tidligere været oplevet, at forældrerådene 

fyldte meget ifht eleverne, og de enkelte forældre opleve-

des den gang til at have mere fokus på eget barn end ”alles 

børn”.  

Fra SB var idéen med den fælles tid og spisning i klas-

serne, at man havde en fælles aktivitet inden festen.  

Forslag om, at elevrådet på et møde inden skolefesten dis-

kuterer, hvilke lege, der ville være sjove at lege i klasserne 

inden festen. 

I 6.klasse have eleverne i fællesskab inden festen bagt 

pizza til aftenen, men de havde blot haft lyst til på selve 

aftenen at høre musik og tale sammen. 
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I 1.klasse havde en forælder tilbudt, at forældrene fra klas-

sen kunne være i deres hjem til kaffe under festen. 

Forslag om, at man tog aktiviteter op på et klassemøde 

først, og så dernæst på et elevrådsmøde. Det samme gæl-

der at pynte op. 

Der var i 0.klasse lavet en gevinst, hvor man kunne hente 

slushice og popcorn ved festen. 

Skolefesten skal på som punkt i august måned. MF sætter 

på årshjulet. 

4. 19.25 

19.40 

Årshjul for skolebesty.: 

Efterår/vinter 

• Afholde skole-

fest 

• Evaluering af 

skolefest 

• Budgetopfølg-

ning 

• Næste års bud-

get 

• Opfølgning  

• PV 

• Udviklingsplan 

• Opfølgning ud-

valgsarbejde 

 

D+B • Skolefest planlægning skal på SB møde i august. 

• Planlægning af personalets dag skal også på SB 

møde i august. 

• Årshjulet medsendes som bilag ved hvert møde. 

Her vil MF så markere med farver, hvilke områ-

der, der har været gennemgået, så vi hele tiden 

har overblikket. 

. 

 

 

5. 19.40 

19.50 

Evaluering af Personalets 

dag. 

D+B I år var der frokost til alle personaler med en spisebillet 

uddelt ved bestyrelsen. 

I SFO møder de fleste personaler ind kl. 14, hvis man ikke 

har skoletimer - og i det hele taget ligger de fleste skoleti-

mer efter 12. 

Beslutning om, at personalets dag skal have forskelligt 

indhold/udtryk hvert år. 

6. 19.50 

20.00 

 

Høring af ferieplan 

2019/2020 og 2020/2021: 

Forslaget er behandlet i By-

rådet den 23/10 2018 og 

vedtaget uændret. 

Ønsker SB i Alkestrup at 

sende særanmodning om 

særlig ferieplan i Alkestrup 

jævnfør: Skolen ønsker at 

kunne ændre lidt på skolefri-

dagenes placering ifht det fra 

forvaltningen udmeldte for-

slag. Merete formulerer et 

forslag, som endeligt udar-

bejdes af formand/næstfor-

mand. Det kunne fx være at 

få muligheden for at holde 

skoledag en lørdag, ved at 

gøre mandagen i uge 33 til 

skoledag samt holde skolefri 

både torsdag og fredag i uge 

1 2020. Styrelsesvedtægten 

D+B Punktet udsættes til skoleudvalget har behandlet sagen. 



 

 

 

Alkestrupskolen, Byvej 31-33, 4682 Tureby, tlf. 5667 2920  Side 4 
 

åbner en mulighed for 

dette. 

 

 20.00 Pause 

7. 20.05 

20.35 

 Kort orientering om sta-

tus for skolens budget 2018 

samt økonomi generelt v. 

MF 

Bilag uddeles ved mødet. 

O+? • givet ved MF på mødet, samt bilag uddelt. Samlet 

set går skolen foreløbig ud med et lille overskud.  

• En del af overskuddet på SFO arbejdes der på at 

etablere en multibane for. 

• MF orienterer om, at der ikke før næste år sættes 

midler af i budget til opmaling af ”Leg på streg” i 

skolegården. 

8. 20.35 

21.05 

Dagsorden for deltagelse 

på SB møde 11/12 i Alkes-

trup af skoleudvalget skal 

laves. 

O+D

+B 

Skoleudvalget præsterer ikke en dagsorden, da det her-

ved vil være muligt for skolebestyrelsen på den enkelte 

skole at tage de emner op, som den enkelte bestyrelse 

oplever behov for. 

Skolebestyrelsen har lavet dagsorden, der fremsendes 

skoleudvalget ved Merete. Dagsorden indeholder en 

præsentation af Alkestrupskolen ved bestyrelse og elev-

repræsentanter, samt forespørgsel til udvalgets visioner 

for Alkestrupskolen. 

9. 21.05 

21.15 

Inklusionsstrategien i 

Køge Kommune samt på 

Alkestrupskolen. O ved 

MF samt bilag. 

O+? Orientering givet.  

Skolebestyrelsen tilslutter sig Inklusions og anti-mobbe-

strategien på Alkestrupskolen og finder det er en god idé, 

hvis den samlede strategi omdøbes til en trivselsstrategi. 

10. 21.15 

21.25 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen: 

Skolen:  

• Supervisionsforløb 

opstartet fælles for 

alle LÆ med Tacha 

Elung. Kun en del 

af lærerne deltager i 

det første forløb. 

• 7/11 informations-

møde om kom-

mende 0.klasse. 

Personale: 

• Ny lærer starter 

1/11 har betydet lidt 

skemaændringer. 

• Barslende nedkom 

d. 23/10 med en 

pige. 

• Lærerstuderende i 6 

uger fra uge 43.  

SFO:  

• Aftaler om Lucia er 

på plads 

• Rekorduger blev 

succes. 

• Halloween. 

Personale: 

    

O+? 

 

• Lærerne har givet udtryk for, at det var spæn-

dende med supervisionsprocessen, der er op-

startet, og der er sat god tid af til det. Næsten 

alle lærere deltager. 

• Orienteringsmøde for 0.kl. Louise deltager som 

SB medlem.  
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• Ansættelsessamtaler 

ny pædagog 32 ti-

mer d. 29/10. 

Elever: 

• Elevtilgang: En elev 

i 3 kl., samt en elev 

i 1.kl. kommer til pr 

1/11. Elev 3.kl har 

bopæl i anden kom-

mune, elev 1.kl 

egen kommune.  

Samarbejdet:  

• Event i forbindelse 

med julefrokost for 

skole/SFO bliver 

årets julegave for 

personale og besty-

relse. Modtages ved 

fremmøde d. 7/12 

kl. 17.30. til 18.15. 

MF O på mødet. 

Nyt om bygninger: 

• Der har været byg-

ningsgennemgang 

med ny byggesag-

kyndig for området i 

ETK. Kort oriente-

ring på mødet ved 

MF. 

MED:  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 21.25 

21.30 

Eventuelt:  Et enkelt punkt kommet på som ekstra orientering un-

der lukket mødet. 

 

Hus

k  

Kommende møder: ma 19/11, ti 11/12, ti 22/1, ma 11/2, ti 12/3, to 4/4, ti 14/5, ons 12/6. Punkter til 

kommende møder? 

• Forventningsafstemning omkring kommunikation mellem skole/hjem. Hvad kan man forvente. 

Sættes på næstkommende SB-møde 19/11. 

• Endelig formulering af værdierne for Alkestrupskolen vedtaget, og sættes på som selvstændigt 

punkt ved kommende SB-møde: Alkestrupskolen, Hoved, krop, hjerte (tidligere vedtaget)  

• Skolebestyrelse (tidligere vedtaget),Tryghed, Trivsel, Fællesskab, Samarbejde. MED: Via socialt 

samvær, anerkendelse og arbejdet med fagligheden, danner vi sammen det hele menneske. 

• Oprydning/revidering i skolens principper og skolens vision? Skal ses i sammenhæng med arbej-

det i MED omkring kerneopgaven. 

• Årshjul for den kommende måned gennemgås hver måned. 

D: Drøftelse – S: Sparring - O: Orientering - B: Beslutning - ?: Hvis spørgsmål så dialog E:evaluering 

Husk at melde afbud til formand eller skole, hvis du er forhindret i at møde. 

Referatet godkendes på forhånd, hvis ingen medlemmer har givet indsigelse inden 5 hverdage til forman-

den/skoleleder. I givet fald regnes referatet godkendt fra næstkommende skolebestyrelsesmøde og kan 

lægges på hjemmesiden og FB med udgangen af de 5 dage. 

 


