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Referat	  
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Tid Onsdag den 21/1 2015 
Kl. 18.30 –  ca. 21.00 (Kan godt tvivle på om vi kan holde tiden – hvilket vi jo plejer ☺) 
 

Sted Gug Skole 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

Pernille Rose Jensen 
Flemming Jeppesen 
Morten Buus 
Lotte Thorggard Sørensen 
Karl-Kristian Thomsen Krogh  
Tina Bang Jacobsen 
Kenneth Hansen 
Flemming Østergaard 
Henrik Bilgrau 
Lars Tybjerg Mølgaard 
 
 
Louise Kvist 
Sofia Søndergård Walther, 9. INT 
Victor Aistrup Olesen, 7.D/Andreas Lørring  
Pernille Grundwald Falk 
Cristian Rishøj 

Referent Henrik Bilgrau 

Udsendt Fredag d. 16.01.15 
 

  
FÆLLESMØDE MED NØVLING SKOLE, KL. 18.30 – 20.00 

 
1. Reformarbejdet, er der en rød tråd eller behov for det på udvalgte områder/principper? 

 
Efter en præsentationsrunde gik vi i gang med punktet.  
a) Hvordan er eleverne rustet, når de kommer fra Nøvling?  

Hvad kan Gug Skole lære af Nøvling Skole og omvendt. Hvordan afdækker vi det, - 
forældreinterviews, via lærerrepræsentanter, på ledelsesniveau, ser vi på resultater ved 
afgangsprøver eller? Findes der undersøgelser fra andre steder, der kan give os nogle svar/ideer? 
Kunne Aalborg Universitet være interesserede i at undersøge området? De to skolelederne har 
stafetten i forhold til det videre arbejdere. 
 

b) Informationsniveau 
Hvordan formidler vi informationer – fra børnehaver til skoler og fra skole til skole. Det gælder også 
informationerne fra 0. klasse til 1. klasse, hvor der altid er lærerskift, fra indskoling til mellemtrin og 
fra mellemtrin til overbygning. I forbindelse med informationsflowet er PLC og kompetencecenteret 
også vigtige omdrejningspunkter. Skolebestyrelserne er centrale medspillere hertil. 
 

c) I forhold til overgangen fra Nøvling kunne ungdomsklubben være en ide’ i forhold til at etablere 
venskab/kendskab/tryghed inden skoleskiftet. Her er der talt om samarbejde og fællesarrangementer 
mellem Visse-klubben og ungdomsklubben i Gug. 
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2. Hvordan kan der arbejdes for en ekstra hal i Gug? 
Baggrunden for at etablere en hal udspringer af, at Nøvlings elever køres i bus til Fjelleradhallen. I første 
omgang skal vi beskrive og synliggøre behovet, og måske påpege gode placeringsmuligheder, 
eksempelvis ved Gug Boldklub, så omklædningsfaciliteterne kan genbruges. Hver skolebestyrelse 
udpeger et par repræsentanter, eventuelt en medarbejder og en forældrevalgt til det videre arbejde.  
 

3. Hvad ved vi om henvendelserne til skoleudvalget om skoledistrikterne? 
Henvendelsen kommer i skoleudvalget i februar. 

 
4. Hvad ved vi om sti/skolevej mellem Gug og Nøvling? 

Cykelstien mellem Visse og Nøvling er ved at blive etableret, skolevejen til Gug fra Visse bliver ændret 
som følge af Egnsplanvejen. 
 

5. Evt. 
Når vi har nogle resultater af det fælles arbejde (se pkt. 1), kunne vi eventuelt mødes igen til en fælles 
tilbagemelding. Vi kunne også evaluere år 1 efter reformen sammen, set fra forældreside. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


