
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

Nøvling	  Skole	  den	  11/6	  2015	  
Møde	   Skolebestyrelsesmøde	  

Tid	   Den	  11.06.2015,	  kl.	  19:00	  –	  21:00	  

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	  11/6	  2015	  
	  
Godkendelse	  af	  sidste	  referat	  
Referatet	  blev	  godkendt.	  
	  
Informationer	  	  
Fra	  skoleledelsen,	  fra	  personalet	  og	  fra	  skolebestyrelsesformanden.	  
Lene	  fortalte,	  at	  vi	  netop	  har	  ansat	  to	  lærere	  til	  skolen	  næste	  år.	  
Team	  3	  laver	  historieemneuge	  om	  vikingetiden.	  
Teamene	  er	  godt	  i	  gang	  med	  planlægningen	  af	  næste	  skoleår.	  
25/6	  skal	  Christina	  til	  møde	  for	  skolebestyrelsesformænd.	  Det	  arrangeres	  af	  
skoleforvaltningen.	  
	  
Orientering	  om	  næste	  skoleår	  
Struktur,	  Lokalefordeling,	  Dagens	  organisering	  (DUS)	  
Vi	  har	  organiseret	  skolen	  i	  3	  team:	  

Team	  1	  er	  0.	  klasse,	  1.	  klasse	  og	  2.	  klasse.	  
Pædagoger:	  Hanne,	  Tina	  og	  Rikke	  
Børnehaveklasseleder:	  Jan	  
Lærere:	  Mette	  Hird,	  Helle	  Bilgrau	  og	  Tina	  (nyansat)	  

	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

Team	  2	  er	  3.	  og	  4.	  klasse	  
Pædagoger:	  Birgit	  og	  Helle	  Hyldgaard	  Kristensen	  
Lærere:	  Pia,	  Kasper	  og	  Mette	  Ketwa	  (nyansat)	  

	  

Team	  3	  er	  5.	  og	  6.	  klasse	  
Pædagog:	  Lars	  
Lærere:	  Gro,	  Helle	  Bertelsen	  og	  Mona	  

	  
Rune	  fortalte	  om	  den	  kommende	  lokalefordeling.	  Den	  kan	  ses	  på	  billedet	  nedenfor:	  

	  
Helle	  Hyldgaard	  fortalte	  om	  den	  kommende	  organisering	  af	  DUS.	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

Alle	  DUS-‐børn	  skal	  fremover	  møde	  ind	  ved	  alrummet.	  3.	  klasse	  får	  dog	  garderobe	  i	  Krogen,	  
som	  skal	  benyttes	  efter	  de	  har	  "tjekket	  ind"	  i	  DUS.	  
Der	  vil	  blive	  udarbejdet	  månedsplaner	  i	  både	  børnehave	  og	  DUS.	  Her	  vil	  forældrene	  kunne	  
følge	  med	  i	  aktiviteterne.	  Det	  bliver	  en	  anderledes	  dag	  med	  endnu	  mere	  aktivitet.	  Helle	  
Hyldgaard	  laver	  grundig	  information	  til	  forældrene	  om	  de	  ændringer,	  som	  sker.	  	  
	  
	  
Trivselsundersøgelse	  
Opfølgning/handleplan	  
Helle	  Hyldgaard	  orienterede	  om	  planerne	  for	  opfølgning	  på	  trivselsundersøgelsen.	  
	  
	  
Udvikling	  og	  investeringsplan	  for	  Nøvling	  Skole	  
Hvad	  mener	  skoleudvalget	  (arkitekterne)	  om	  Nøvling	  Skole.	  
Vi	  viste	  planerne	  som	  er	  udarbejdet.	  Der	  var	  ikke	  stor	  begejstring.	  Vi	  talte	  om	  at	  vi	  som	  
bestyrelse	  skal	  påvirke	  processen	  ved	  at	  udarbejde	  vores	  eget	  forslag	  til	  ændringer	  af	  de	  
fysiske	  rammer.	  	  
Michael,	  Carsten	  og	  Lene	  Horn	  vil	  gerne	  være	  med	  i	  et	  "byggeudvalg".	  
	  
	  
Evaluering	  af	  skole-‐	  hjemsamarbejdet	  
Redigeret	  pjece	  om	  skole-‐hjem	  samarbejdet	  –	  bilag	  vedhæftet	  
Fællesmøde	  med	  klasserådene	  efter	  sommerferien	  –	  bilag	  vedhæftet	  
Den	  gode	  klasse	  -‐	  bilag	  vedhæftet.	  
Vi	  talte	  om	  hvilken	  form	  der	  fungerer	  bedst.	  Skal	  vi	  have	  faste	  skole-‐hjem-‐samtaler	  som	  i	  
gamle	  dage,	  eller	  skal	  vi	  holde	  fast	  i	  den	  nye	  form?	  Det	  pædagogiske	  personale	  har	  møde	  den	  
16/6.	  Her	  vil	  emnet	  blive	  behandlet,	  og	  der	  kommer	  et	  forslag	  til	  skolebestyrelsen.	  
Ulla	  og	  Christina	  har	  lavet	  et	  forslag	  til	  en	  pjece	  om	  skole-‐hjem-‐samarbejdet.	  
	  
	  
	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

	  
Skolebestyrelsens	  arbejde	  næste	  skoleår	  
Form,	  mødetidspunkt,	  fokusgrupper	  
Hvordan	  synliggør	  vi	  Skolebestyrelsen	  
Udvidet	  skolebestyrelsesmøde	  i	  starten	  af	  næste	  skoleår	  
Christina	  foreslog,	  at	  vi	  skal	  nedsætte	  flere	  mindre	  arbejdsgrupper,	  som	  kan	  fordybe	  sig	  i	  
konkrete	  emner.	  
Lene	  foreslog,	  at	  vi	  starter	  næste	  skoleår	  med	  at	  lave	  en	  opstartsdag	  (måske	  en	  lørdag)	  for	  
skolebestyrelsen.	  Her	  kunne	  vi	  have	  fokus	  på	  at	  vælge,	  hvilke	  indsatser,	  vi	  vil	  arbejde	  med.	  
Hvad	  er	  Nøvling	  Skoles	  fokus?	  
Mette	  Hjortlund	  foreslog	  at	  skolebestyrelsesmøderne	  kunne	  bestå	  af	  både	  en	  fælles	  del	  og	  en	  
del,	  hvor	  vi	  arbejder	  i	  mindre	  grupper.	  
Carsten	  spurgte,	  om	  vi	  må	  inddrage	  øvrige	  forældre	  i	  arbejdsgrupperne	  efter	  behov.	  Det	  må	  
vi.	  
	  
	  
Hjemmeside	  og	  forældreintra	  
Redigering,	  spørgsmål	  og	  lign.	  
Den	  skal	  opdateres....	  Rune	  er	  på	  opgaven.	  
	  
	  
Evt.	  
	  
	  
	  
	  
Referent	  Rune	  Træholt	  


