
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

Nøvling	  Skole	  den	  20/5	  2015	  
Møde	   Skolebestyrelsesmøde	  

Tid	   Den	  20.5.2015,	  kl.	  17.00	  –	  19.00	  	  

Sted	   Nøvling	  Skole	  

Deltagere	   Christina	  Thorsted	  Jensen,	  Mette	  Hjortlund,	  Ulla	  Loumand,	  Anne-‐Mette	  Vestergaard,	  Stine	  Kyø,	  Mona	  

Markussen,	  Kirsten	  Juhl	  Henriksen,	  Hanne	  Pedersen,	  	  Michael	  Thomsen,	  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	  20/5	  2015	  
	  

1)	  Godkendelse	  af	  sidste	  referat	  
Referatet	  blev	  godkendt.	  
	  

2)	  Informationer	  	  
Fra	  skoleledelsen,	  fra	  personalet	  og	  fra	  skolebestyrelsesformanden.	  
Herunder	  formandens	  orientering	  fra	  d.	  18/4	  
Carsten	  Tang	  Sørensen	  er	  indtråd	  i	  skolebestyrelsen	  i	  stedet	  for	  Sanne	  Hvid	  som	  er	  stoppet.	  
Der	  afholdes	  skolefest	  den	  28/5.	  
Fagfordelingen	  er	  gået	  i	  gang.	  Vi	  har	  slået	  et	  barselsvikariat	  op,	  da	  Kimmi	  går	  på	  barsel.	  
Forældrene	  i	  skolebestyrelsen	  repræsenteres	  i	  ansættelsesudvalget.	  
Der	  laves	  fra	  den	  1/8	  strukturændringer	  i	  DUS.	  Opdelingen	  i	  DUS	  og	  Krog	  afsluttes.	  Alle	  
børn/pædagoger	  har	  fælles	  base	  i	  DUS/Børnehave-‐bygningen.	  Derfra	  går	  man	  "ud	  i	  
værksteder".	  
Børnehaven	  er	  i	  skoven	  i	  denne	  uge.	  I	  år	  er	  det	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  ny	  base	  i	  Vaarst	  
Grusgrav.	  
Christina	  fortalte,	  at	  hun	  har	  været	  til	  dialogseminar.	  Det	  var	  spændende.	  Der	  blev	  indledt	  
med	  oplæg	  bla.	  fra	  John	  Aasted	  Halse.	  Desuden	  var	  der	  dialogseminarer	  med	  forskellige	  
emner.	  Der	  var	  mange	  gode	  emner,	  som	  kan	  bruges	  til	  inspiration	  til	  denne	  bestyrelses	  
arbejde.	  Christina	  og	  Lene	  bruger	  det	  som	  inspiration	  til	  fremtidige	  dagsordner.	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

3)	  Trivselsundersøgelse	  
Hvad	  viste	  den	  på	  Nøvling	  Skole…	  
Lene	  fortalte	  om	  trivselsundersøgelsen.	  Skolebestyrelsen	  drøftede	  derefter,	  om	  der	  er	  
initiativer,	  som	  vi	  skal	  sætte	  i	  gang.	  Vi	  drøftede	  bla.	  toiletforhold	  især	  i	  den	  store	  pavillion.	  
Michael	  har	  tilbudt	  at	  montere	  to	  nye	  toiletter	  som	  gave	  til	  skolen.	  Desuden	  kunne	  eleverne	  
måske	  involveres	  i	  at	  gøre	  toiletterne	  pæne	  ved	  ny	  "udsmykning".	  

	  
4)	  Udeskole	  
Orientering	  om	  vores	  arbejde	  ifm	  udeskole	  –	  hvor	  langt	  er	  vi	  i	  processen.	  
Rune	  fortalte	  om	  status.	  Vi	  får	  konsulentbistand	  fra	  VIA-‐University-‐College	  i	  Århus.	  
Konsulenten	  vil	  hjælpe	  med	  vores	  udvikling	  af	  udeskole	  herunder	  kompetenceudvikling	  af	  det	  
pædagogiske	  personale.	  Vi	  har	  planer	  om	  skolehaver	  bag	  den	  store	  barak.	  Her	  vil	  vi	  også	  have	  
opført	  en	  "bålhytte",	  som	  kan	  bruges	  som	  udendørs	  klasseværelse.	  
	  

5)	  Fra	  Bibliotek	  til	  pædagogisk	  læringscenter	  	  
-‐	  herunder	  nye	  tanker	  om	  Specialundervisning	  
Der	  er	  kommet	  en	  ny	  bekendgørelse	  for	  PLC.	  Den	  kan	  læses	  her:	  
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930	  
Vi	  er	  igang	  med	  at	  udvikle	  PLC	  på	  Nøvling	  Skole.	  Lene	  og	  Rune	  fortalte	  om	  det	  
udviklingsarbejde,	  som	  er	  igangsat.	  

	  
6)	  EVT	  
1.	  klasse	  har	  spurgt	  til	  afløseren	  på	  "den	  gode	  klasse".	  Vi	  drøftede	  kort,	  hvordan	  vi	  kommer	  
videre	  med	  den	  nye	  model,	  og	  hvordan	  vi	  udbreder	  de	  nye	  metoder	  til	  alle	  klasser.	  	  
Vi	  talte	  også	  om	  lejrskole.	  Der	  er	  mulighed	  for	  at	  tage	  på	  lejrskole,	  hvis	  det	  planlægges	  i	  
samarbejde	  mellem	  lærere	  og	  forældre.	  Vi	  har	  gode	  erfaringer	  med	  at	  lærerne	  deltager	  i	  
dagtimerne,	  og	  forældrene	  står	  for	  eftermiddag,	  aften	  og	  natten.	  Det	  er	  ikke	  skolen,	  som	  
finansierer	  lejrskolen.	  


