
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

Nøvling	  Skole	  den	  10/3	  2015	  
Møde	   Skolebestyrelsesmøde	  

Tid	   Den	  10.3.2015,	  kl.	  17.00	  –	  19.00	  	  

Sted	   Nøvling	  Skole	  

Deltagere	   Christina	  Thorsted	  Jensen,	  Michael	  Thomsen,	  Mette	  Hjortlund,	  Ulla	  Loumann,	  Mette	  Alsbjerg	  Jensen,	  

Sanne	  Hvid,	  Anne-‐Mette	  Vestergaard,	  ,	  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	  10/3	  2015	  
	  
1.	  Godkendelse	  af	  sidste	  referat	  
	  
2.	  Informationer	  	  
Fra	  skoleledelsen,	  fra	  personalet	  og	  fra	  skolebestyrelsesformanden.	  
Rune	  og	  Lene	  orienterede	  om	  skolens	  økonomi.	  Det	  ser	  godt	  ud.	  Vi	  har	  lavet	  mange	  store	  
investeringer	  men	  ender	  alligevel	  med	  et	  overskud	  på	  112.000,-‐	  
Vi	  har	  bl.a.	  lavet	  følgende	  investeringer:	  

IT:	  	   246.000,-‐	  
Møblertil	  eleverne:	   387.388,-‐	   	   	   	  
Legeredskaber	  udenfor:	   	  32.500,-‐	  
Vidensbrønd:	   100.000,-‐	  
Lego:	   163.230,-‐	  

	  
Elevtallet	  for	  næste	  år	  er	  en	  lille	  smule	  mindre	  end	  nu.	  136	  elever	  bliver	  til	  129.	  
Børnehaven	  kunne	  godt	  bruge	  flere	  børn.	  Vi	  har	  lige	  nu	  22	  børn	  ud	  af	  30	  mulige.	  
	  
Vi	  er	  stolte.	  Nøvling	  Skole	  er	  blevet	  udvalgt	  sammen	  med	  kun	  32	  andre	  skoler	  på	  landsplan.	  Vi	  

skal	  være	  demonstrationsskole	  for	  udeskole.	  Læs	  mere	  her:	  	  www.kortlink.dk/g9up 

	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

FIRST	  LEGO	  League.	  Rune	  skal	  være	  projektleder	  for	  et	  kommunalt	  projekt.	  Det	  betyder,	  at	  
han	  bliver	  frikøbt	  i	  noget	  af	  sin	  arbejdstid	  på	  Nøvling	  Skole	  næste	  skoleår.	  Vi	  vil	  også	  selv	  
deltage	  med	  et	  par	  hold	  i	  projektet,	  som	  starter	  til	  september.	  Læs	  mere	  på	  www.fllaalborg.dk	  
	  
Der	  er	  indkaldt	  til	  forældremøde	  i	  4.	  klasse	  hvor	  der	  skal	  tales	  om	  klassens	  trivsel.	  Erik	  
Rasmussen	  fra	  PPR	  deltager	  som	  mødeleder.	  
	  
Vi	  har	  ansat	  en	  ressourcepædagog	  i	  børnehaven.	  Hanne	  skal	  have	  10	  timer	  om	  ugen,	  hvor	  
fokus	  lægges	  ved	  et	  enkelt	  barn.	  
	  
Skolebestyrelsen	  har	  fået	  en	  invitation	  til	  et	  arrangement	  om	  skolehjemsamarbejde	  på	  Hotel	  
Scandic	  den	  18.	  april.	  Arrangementet	  starter	  med	  en	  blanding	  mellem	  oplæg	  og	  diskussion.	  
Derefter	  fortsættes	  med	  dialogseminarer,	  og	  til	  slut	  afsluttes	  med	  plenumdebat.	  	  
Tilmelding	  skal	  ske	  til	  Christina,	  som	  samler	  for	  vores	  skolebestyrelse.	  
	  
UCN	  har	  indkaldt	  skolebestyrelsesmedlemmerne	  til	  fokusgruppeinterview	  om	  
inklusionsindsatsen	  i	  Aalborg	  Kommune.	  
	  
	  
3.	  	  Høring	  Aalborg	  Skolevæsens	  nye	  vision	  	  
Vision:	  ”Noget	  af	  have	  det	  i…”	  	  -‐	  Se	  vedlagte	  
Visionen	  for	  Aalborg	  Skolevæsen	  er	  sendt	  i	  høring	  ved	  skolebestyrelserne.	  	  
Vi	  talte	  om	  hele	  visionsprocessen.	  Lene	  laver	  et	  høringssvar	  
	   	  
	  
4.	  Nøvling	  Skole	  –	  sukkerfri	  naturligvis…	  
Jeg	  har	  fået	  en	  henvendelse	  fra	  en	  forælder,	  der	  foreslår,	  at	  vi	  har	  en	  holdning	  til	  sukker	  på	  
skolen.	  
Skolebestyrelsen	  diskuterede,	  om	  vi	  skal	  have	  en	  sukkerpolitik.	  Vi	  mener	  ikke,	  at	  der	  er	  behov	  
for	  dette.	  Kage,	  slik	  og	  sukker	  opleves	  ikke	  som	  et	  problem	  i	  skolens	  dagligdag.	  Der	  er	  ikke	  
kageordninger	  i	  klasserne	  længere,	  så	  børnene	  får	  kun	  usunde	  sager	  ved	  fødselsdage	  og	  andre	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

særlige	  anledninger.	  Det	  er	  de	  enkelte	  forældres	  eget	  ansvar,	  hvad	  de	  vælger	  at	  give	  børnene	  
med	  til	  madpakke	  og	  frugt.	  Skolen	  mener	  selvfølgelig,	  at	  forældrene	  skal	  sørge	  for	  sund	  kost	  
til	  deres	  børn,	  men	  skolebestyrelsen	  vil	  ikke	  lave	  fælles	  regler.	  Hvis	  det	  pædagogiske	  
personale	  oplever	  enkelte	  børn,	  hvor	  vi	  mener,	  at	  usunde	  madvaner	  påvirker	  barnets	  trivsel,	  
vil	  vi	  selvfølgelig	  tale	  med	  forældrene	  om	  dette.	  
Vi	  har	  fået	  noget	  oplysningsmateriale	  om	  enregidrikke.	  Vi	  sender	  brochurer	  om	  energidrikke	  
ud	  til	  forældrene	  i	  4.	  til	  6.	  klasse.	  
	  
	  
4.	  	  Skoleintra	  
Opdatering	  –	  hvad	  skal	  der	  stå	  om	  skolebestyrelsen?	  -‐	  Kan	  vi	  bruge	  intra	  til	  at	  informere	  om	  
vores	  arbejde?	  
Alle	  skolebestyrelsesmedlemmer	  opfordres	  til	  at	  skrive	  lidt	  om	  sig	  selv.	  Det	  kan	  gøres	  på	  
forældreintra	  under	  punktet	  <indstillinger>.	  
Lene	  sørger	  for	  at	  sende	  nyt	  til	  skolebestyrelsen	  med	  jævne	  mellemrum.	  
Referater	  lægges	  løbende	  ud.	  
	  
	  
5.	  Evt	  
Ingen	  punkter.	  
	  
	  
	  
	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

 
	  

	  


