
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

Nøvling	  Skole	  den	  21/1	  2015	  
Møde	   Skolebestyrelsesmøde	  

Tid	   Den	  08.12.2014,	  kl.	  17.30	  –	  18.30	  (18.30	  -‐	  20.00	  er	  fælles	  møde	  med	  Gug	  Skoles	  bestyrelse)	  

Sted	   Nøvling	  Skole	  

Deltagere	   Christina	  Thorsted	  Jensen,	  Michael	  Thomsen,	  Mette	  Hjortlund,	  Annemette	  Vestergaard,	  Stine	  Kyø,	  

Mette	  Alsbjerg	  Jensen,	  Ulla	  Loumann,	  Lene	  Horn,	  Mona	  Markussen	  Kirsten	  Juhl	  Henriksen,	  Hanne	  

Pedersen,	  Rune	  Træholt	  og	  Lene	  Burchardt	  Jensen	  

Mødeleder	   Christina	  Thorsted	  Jensen	  (Formand	  for	  Nøvling	  Skoles	  skolebestyrelse)	  

Referent	   Rune	  Træholt	  (Viceskoleleder,	  Nøvling	  Skole)	  

	  

	  

Referat	  af	  møde	  den	  21/1	  2015	  
	  
1)	  Endelig	  forældresamarbejde-‐brochure	  (ganske	  kort)	  
Lene	  havde	  printet	  et	  eksemplar	  af	  det	  udarbejdede	  forslag.	  Vi	  prøver	  en	  af	  ideerne	  fra	  
brochuren	  af	  til	  forældremøde	  i	  aften	  i	  4.	  klasse.	  	  
Vi	  aftalte	  at	  indkalde	  klasseforældrerådene	  til	  et	  møde,	  hvor	  materialet	  præsenteres.	  
	  
2)	  Aalborg	  Kommunes	  visionsproces.	  Opsamling	  
Lene	  fortalte	  om	  arbejdet	  med	  visionsprocessen.	  	  
	  
3)	  Deltagelse	  i	  skolebestyrelsesmøderne	  
Christina	  fortalte,	  at	  der	  ofte	  er	  få	  tilstedeværende	  forældre	  til	  møderne.	  Hvad	  skal	  vi	  ændre	  
på	  for	  at	  få	  flere	  med?	  

• Det	  er	  vigtigt,	  at	  mødedatoerne	  ikke	  ændres	  for	  ofte,	  når	  de	  er	  blevet	  fastsat.	  	  
• Vi	  skal	  sørge	  for	  at	  sluttidspunktet	  på	  møderne	  respekteres.	  Hvis	  der	  er	  punkter	  

tilbage	  kl.	  19,	  må	  de	  udskydes	  til	  næste	  gang.	  	  
• Lene	  sender	  datoerne	  ud	  igen,	  så	  der	  ikke	  er	  tvivl	  om,	  hvilke	  datoer,	  der	  er	  gældende.	  
• Kommende	  møder:	  tirsdag	  den	  10/3	  -‐	  tirsdag	  den	  14/4	  -‐	  onsdag	  den	  20/5	  -‐	  torsdag	  

den	  11/6.	  
• Ulla	  opfordrede	  til,	  at	  alle	  tager	  fra,	  når	  der	  fordeles	  opgaver	  på	  

skolebestyrelsesmøderne.	  
	  
Referent	  Rune	  Træholt	  


