
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

Nøvling	  Skole	  den	  14/4	  2015	  
Møde	   Skolebestyrelsesmøde	  

Tid	   Den	  14.4.2015,	  kl.	  17.00	  –	  19.00	  	  

Sted	   Nøvling	  Skole	  

Deltagere	   Christina	  Thorsted	  Jensen,	  Mette	  Hjortlund,	  Ulla	  Loumand,	  Sanne	  Hvid,	  Anne-‐Mette	  Vestergaard,	  

Stine	  Kyø,	  Mona	  Markussen,	  Kirsten	  Juhl	  Henriksen,	  Hanne	  Pedersen,	  Helle	  Hyldgaard	  Kristensen,	  

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	  14/4	  2015	  
	  

1)	  Godkendelse	  af	  sidste	  referat	  
Referatet	  blev	  godkendt	  med	  forbehold	  for	  at	  deltagerlisten	  blev	  rettet	  til.	  
	  

2)	  Informationer	  	  
Fra	  skoleledelsen,	  fra	  personalet	  og	  fra	  skolebestyrelsesformanden.	  
Herunder	  formandens	  orientering	  fra	  d.	  18/4	  
	  
Skoleledelsen:	  	  
Lene	  fortalte,	  at	  vi	  overvejer	  at	  ændre	  teamstrukturen	  en	  smule	  for	  at	  tilgodese	  både	  børn	  og	  
personale.	  Vi	  har	  fokus	  på	  skolekulturen.	  Vi	  skal	  alle	  sammen	  passe	  på	  vores	  fælles	  rammer.	  
Vi	  skal	  tale	  pænt,	  og	  vi	  skal	  være	  ordentlige	  overfor	  hinanden.	  	  
Der	  er	  generelt	  travlt,	  og	  der	  er	  mange	  bolde	  i	  luften.	  
Lene	  spurgte	  til	  nyhedsbrevet.	  Læses	  det?	  Det	  er	  oplevelsen	  fra	  forældrene	  i	  skolebestyrelsen.	  	  
Eleverne	  har	  taget	  mange	  test	  i	  starten	  af	  foråret.	  Rune	  fortalte	  om	  kommunens	  planer	  for	  
brugen	  af	  de	  Nationale	  Test.	  På	  Nøvling	  Skole	  arbejder	  vi	  på	  at	  undervisningen	  og	  vores	  viden	  
fra	  forskellige	  test	  spiller	  sammen,	  så	  al	  undervisning	  på	  Nøvling	  Skole	  er	  normalundervisning	  
men	  med	  høj	  grad	  af	  differentiering.	  	  
	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

Personalet:	  	  
Lærerne	  har	  travlt	  med	  elevplaner	  for	  tiden.	  Onsdag	  15/4	  tager	  to	  lærere	  til	  Odense	  på	  
udvidet	  kursus	  i	  LEGO	  Build	  To	  Express.	  
	  
I	  børnehaven	  er	  der	  sat	  gang	  i	  et	  forløb	  med	  børneyoga.	  En	  forælder	  har	  tilbudt	  at	  lave	  et	  
gratis	  forløb	  på	  10	  gange	  yoga	  til	  børnehavens	  børn.	  Personalet	  deltager	  på	  skift,	  så	  de	  kan	  
lære	  selv	  at	  bruge	  yoga	  i	  deres	  pædagogiske	  arbejde.	  Børnehavebørnene	  har	  samlet	  skrald	  på	  
hele	  skolens	  område.	  
	  
DUS:	  	  
Der	  laves	  robotter	  af	  genbrugsmaterialer.	  "Shanes	  Verden"	  i	  DUS	  ender	  efter	  planen	  med	  en	  
udstilling.	  
	  
Formanden	  
Christina	  har	  været	  til	  fokusgruppeinterview	  om	  inklusion	  og	  hvordan	  det	  går	  med	  indsatsen	  
på	  de	  forskellige	  skoler.	  Der	  var	  ikke	  så	  stor	  opbakning	  fra	  skolerne,	  men	  alligevel	  en	  god	  
oplevelse.	  
	  

3)	  Målpilen	  
Alle	  skoler	  i	  kommunen	  er	  blevet	  bedt	  om	  at	  udfylde	  en	  målpil	  –	  fra	  Nøvling	  Skole	  har	  vi	  valgt	  
følgende	  indsatser	  –	  se	  bilag	  
Lene	  fortalte	  om	  vores	  tanker	  for	  skolens	  udvikling.	  Målpilen	  er	  lavet	  med	  udgangspunkt	  i	  
vores	  "Profil	  og	  Proces-‐tegning"	  som	  blev	  præsenteret	  i	  starten	  af	  skoleåret.	  
Målpilen	  er	  vedlagt	  som	  bilag.	  
	  

4)	  Læring	  	  
i	  DUS	  og	  Børnehave	  -‐	  Skolereform	  og	  DUS/børnehave.	  Hvordan	  kan	  man	  tænke	  læring	  ind.	  	  
Helle	  og	  Kirsten	  fortalte	  om	  arbejdet	  med	  komptencehjulet.	  Lene	  supplerede	  med	  at	  fortælle	  
om	  kompetenceområderne	  vi	  skal	  arbejde	  med.	  
	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

5)	  Skolebestyrelsen	  på	  intra	  
Hvor	  længe	  har	  du	  været	  med	  i	  Skolebestyrelsen	  på	  Nøvling	  Skole?	  
Hvad	  er	  du	  optaget	  af	  i	  dit	  hverv	  som	  skolebestyrelsesmedlem?	  
Hvorfor	  er	  du	  med	  i	  Skolebestyrelsen?	  	  
Hvad	  tænker	  du,	  du	  kan	  bidrage	  med	  til	  Skolebestyrelsen?	  
Hvor	  bor	  du	  og	  hvem	  er	  du	  forældre	  til?	  
Skolebestyrelsens	  medlemmer	  blev	  opfordret	  til	  at	  skrive	  mere	  info	  om	  sig	  selv	  på	  
forældreintra.	  	  
	  
6)	  Budget	  	  
For	  skoleåret	  2015/2016	  	  
Budget	  for	  skolen	  blev	  godkendt	  
Budget	  for	  DUS	  og	  Børnehave	  blev	  godkendt.	  
Vi	  talte	  som	  en	  sidebemærkning	  om,	  at	  vi	  kunne	  bruge	  flere	  børn	  i	  børnehaven.	  Måske	  kunne	  
man	  etablere	  vuggestue	  i	  Nøvling.	  
	  
7)	  Høringssvar	  -‐	  skoledistriktsændring	  
Skolebestyrelsen	  har	  lavet	  er	  høringssvar,	  som	  er	  sendt	  til	  Skoleudvalget.	  Høringssvaret	  
offentliggøres	  på	  Aalborg.dk	  i	  forbindelse	  med	  skoleudvalgets	  dagsorden.	  
	  
8)	  Evt	  
Ingen	  punkter	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


