
 Alkestrupskolen – med hoved, krop 

og hjerte 
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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde  

 

Tid: Tirsdag d. 22.januar 2019 kl. 19.00-21.30 

 

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: Ziggie, Jan 

Fraværende uden afbud: 

Dagsorden & referat 

Pkt.  Tid Indhold Form 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 14/1: 

• Møde i fælleselevrådet d. 

25/1 med møde med borg-

mesteren. 

• Sneregler været i opfølg-

ning. 

• Forslag til fælles aftale om 

navngivning af bolde til fri-

kvarterer. I klasser først. 

O+?  

Elevrødderne præsenterer nogen af de ting de 

arbejder med: 

• Ønsker til bedre klima 

• Sneboldsregler 

• Der arbejdes på at finde en god fælles 

vej til navn på boldene i klasserne. 

3. 19.15 

19.45 

Skolemadsordning? 

Forslag indkommet fra Turebykok-

ken, der leverede julefrokosten for 

SB.  

(Se bilag) 

O+D+

B 
• Det lyder som et tilbud vi kan prøve af. 

• Det bliver Turebykokken der står for al 

tilmelding og penge mm. 

• SB udtrykte bekymring omkring prisen, 

eventuelt børns kræsenhed med lidt 

spændende menuer og bindingsperio-

den. 

• SB har ikke noget imod at Turebykok-

ken afprøver en madordning på Alkes-

trupskolen.  

• MF indgår aftale om prøveperiode mv. 
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4. 19.45 

20.00 

Årshjul for skolebestyrelsen: 

Vinter/forår 

• Evt. afholdelse af møde 

for alle forældre 

• Planlægning af næste sko-

leår 

• Regnskabsafslutning 

• Skolefoto leverandør 

• Opfølgning udvalgsar-

bejde– Arbejdsgruppen 

omkring Kommunika-

tion? 

• Skolebestyrelsesvalg i 

valgår 

Årshjulet medsendes som bilag ved 

hvert møde med farvemarkering af, 

de gennemgåede områder. 

Ingen af ovenstående punkter på 

dagens møde. 

D+B SB drøfter forslag til skabeloner til nye princip-

per jvf inspiration fra skolebestyrelsens års-

møde. 

SB har testet en skabelon på et eksisterende 

princip. Det ser ud til at fungere. 

 

Generel tilfredshed med skolefotoleverandøren. 

Dog var de længe om at fremsende billeder.  

Vi bibeholder leverandøren. 

 

 

 20.00 Pause 

5. 20.05 

20.20 

 Deltagelse af skoleudvalget på SB 

d. 11/2 kl. 19.00-20.00. Opfølgning 

på planen, og hvordan gør vi, når der 

ikke er elever på SFO? 

O+?+

B 

Det er ungdomsklubaften, så GR afsøger mulig-

heden for at inddrage ungdomsklubben mere i 

rundvisningen – bla. Så de unge kan fortælle om 

de punkter, som 4. og 5.klasse skulle have for-

talt om. 

Formand/næstformand i elevrådet deltager i for-

vejen i SB mødet, og disse fortæller lidt om bro-

bygning, temadage og emneuger. 

6. 20.20 

20.35 

Inklusionsstrategien 

Tilbagemelding fra udvalgsarbejde, 

der har været rundsendt SB medlem-

mer. (Bilag sendt i særskilt mail) 

O+D+

? 

Torsdag 24/1 17.00-18.30 SP og MF deltager. 

Generelt undrer alle bestyrelser sig over, hvor 

pengene er til den flotte inklusionsstrategi. 

7. 20.35 

20.55 

Omlagte dage med undervisning 

samt SFO tid: 

• Placering af 1 skoledag 

jævnfør ny ferieplan for 

2019/2020. 

• (MED foreslår:  En lørdag d. 

20/6 2020 i uge 25 - mellem 
den sidst4e og den næstsidste 
uge af elevernes skolegang. Til 
brug i emneugeafslutning fæl-
les hele skolen) 

• Ønske om en dag i uge 32, 

hvor vikarer kan passe børn 

på SFO, til brug for pædago-

gisk dag alt personale.       

(Se bilag med ferieplan) 

O+D+

B 
 

• Dagen placeres i 2020 lørdag d. 20/6 kl. 

8.00 til 14.00 efter en planlagt emne-

uge. 

• De ansatte oplever det rigtigt givtigt at 

kunne deltage i kurser sammen. SB 

godkender, at vikarer varetager SFO 

opgaven en dag i uge 32 2019. 

 

 

 

8. 20.55 

21.10 

Afslutning af budget 2018. 

(Bilag uddeles på mødet) 

O+?+

B 
Der er brugt lidt ekstra midler på nyt inventar til 

skolekøkkenet. 

SB godkender budgettet. 
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9. 21.10 

21.20 

Nyt fra:  

Skolebestyrelsen: 

HUSK AULA-stormøde på Ha-

strupskolen torsdag d. 7/2 kl. 

18.00-20.30 for alle bestyrelser. Al-

kestrupskolen er tilmeldt. 

• Forældre-bank – skal det 

fortsat være et punkt på en 

dagsorden? 

• Ziggie ønsket at holde pause 

fra suppleanttjansen.  

Skolen:  

• Budget 2019. Er i proces 

fortsat. Forventes klar til 

næste SB 11/2. 

• Kommunikationsstrategien 

opfølgning vil ske på fælles 

pædagogisk dag i uge 32. 

• Supervisionsforløbet godt i 

gang. 

• Arbejdet med udviklingspla-

nen går i gang , men er 

skubbet lidt i år. Klar til 

præsentation af første ver-

sion ved SB møde 11/2. 

• Mulighed for anvendelse af 

Alkestrupskolens matrikel 

til brug for ”politisk bag-

grund.” Kort O ved MF på 

mødet. 

Personale: 

• Ansættelsessamtaler til va-

kant stilling d. 23/1. 

SFO:  

• Multibanen starter anlæg nu. 

Personale: 

Elever: 

• To nye elever pr 1/3, en til 

0.kl og en til 5.kl. Tilflyttere. 

• 17 elever i bh.klasse 19/20.  

Samarbejdet:  

Nyt om bygninger: 

• Der vil blive renoveret sidste 

træværk på SFO facade/ve-

randa inden sommer. 

• Rød bygningsvinduer mod 

boldbanen samt omklæd-

ning vil blive skiftet i 2019. 

• Rød bygnings tage vil blive 

understrøget i 2019. 

• Nyt undervisningslo-

kale/stamklasse etableres pr 

skoleår 29/20 i tidligere PC 

    O+?  

 

 

SB ønsker at opfordre forældre på forældremø-

der til at byde ind med hvad de kan. Udan-

nelse/job etc der måske kan trækkes på i forbin-

delse med skoleprojekter/undervisning mm. 

 

 

 

 

 

Supervisionsforløbet afsluttes i Februar med Ta-

scha. 

Vi går snart i gang med første udkast til udvik-

lingsplanen. 

 

 

 

 

 

 

Er i gang med at blive bygget. 
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rum. Skaber plads i lokale 

på 1.sal. 

MED:  

• Sidste  MED møde 9/1 

2019: 

• Årshjul revideret og godkendt. 
Gøres årsneutral. 

• Handleplan APV fysisk og 

psykisk behandlet og frem-

sendes til FMU senest 25/2 

2019. Præsenteres SB 11/2. 

 

 

 

 

 

10. 21.20 

21.30 

Eventuelt:   

Hus

k  

Kommende møder: ma 11/2, ti 12/3, to 4/4, ti 14/5, ons 12/6. Punkter kommende: 

• 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. 

 


