
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

Nøvling	  Skole	  den	  31/8	  2015	  
Møde	   Skolebestyrelsesmøde	  

Tid	   Den	  31.08.2015,	  kl.	  17:00	  –	  19:00	  

Sted	   Nøvling	  Skole	  

Deltagere	   Christina	  Thorsted	  Jensen,	  Michael	  Thomsen,	  Stine	  Kyø,	  Mette	  Alsbjerg	  Jensen,	  Ulla	  Loumann,	  Lene	  

Horn,	  Mona	  Markussen,	  Gitte	  Eskildsen,	  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	  31/8	  2015	  
	  
1)	  Godkendelse	  af	  sidste	  referat	  
Flyttes	  fremover	  til	  sidste	  punkt	  
	  
2)	  Informationer	  	  
Fra	  skoleledelsen,	  fra	  personalet	  og	  fra	  skolebestyrelsesformanden.	  
Lærerne:	  	  

• Vi	  er	  kommet	  godt	  i	  gang	  efter	  ferien.	  	  

• Der	  er	  travlt	  som	  altid.	  	  

• Sommerfesten	  kommer	  i	  morgen,	  og	  børnene	  har	  været	  med	  til	  at	  forberede.	  
Børnehaven:	  	  

• Pt	  19	  børn.	  Der	  kommer	  4	  børn	  i	  løbet	  af	  de	  næste	  2	  måneder.	  Vi	  vil	  gerne	  op	  på	  25.	  	  

• Der	  arbejdes	  også	  på	  at	  gøre	  klar	  til	  sommerfesten.	  
DUS:	  	  

• Er	  kommet	  godt	  i	  gang.	  	  

• Månedsplaner	  med	  aktivitetsoversigter	  kommer	  på	  intra.	  	  

• Fyraftensdus	  for	  2.	  og	  3.	  klasse	  var	  en	  succes.	  Vi	  har	  fået	  mange	  positive	  
tilbagemeldinger.	  

Ledelsen:	  

• Det	  har	  været	  en	  god	  og	  rolig	  skolestart,	  men	  der	  er	  stadig	  mange	  jern	  i	  ilden.	  

• Vi	  har	  ikke	  haft	  bøvl	  med	  lektiecafe,	  som	  der	  ellers	  har	  været	  meget	  debat	  om	  i	  
medierne.	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

• Vi	  er	  startet	  på	  udeskoleprojektet.	  Kompetenceudvikling	  for	  personalet	  er	  igang.	  
Sommerfesten	  sætter	  fokus	  på	  udeskole.	  

• Vi	  er	  blevet	  Er	  valgt	  til	  at	  være	  en	  af	  kommunens	  forsøgsskoler	  med	  kommunikation	  

• Vi	  er	  blevet	  udvalgt	  til	  at	  være	  en	  af	  de	  5	  pilotskoler	  ifht	  implementering	  af	  ny	  
læringsplatform	  i	  kommunen.	  Vi	  har	  store	  forventninger	  til	  læringsplatformen,	  og	  
håber,	  at	  den	  kan	  kvalificere	  vores	  arbejde	  med	  elevplanerne,	  så	  de	  bliver	  mere	  
dynamiske.	  

• Vi	  er	  med	  i	  projekt	  Haver	  til	  maver,	  som	  passer	  perfekt	  sammen	  med	  udeskole-‐
projektet.	  Vi	  skal	  have	  anlagt	  skolehaver	  bag	  den	  store	  pavillion.	  

• Vi	  har	  desuden	  et	  samarbejde	  med	  AAU,	  som	  hedder	  "Læring	  i	  virkeligheden".	  	  

• Skole/hjem	  samarbejdet.	  Lene	  fortalte	  om	  de	  pædagogiske	  drøftelser,	  som	  vi	  har	  haft	  
med	  personalet	  i	  forhold	  til	  vores	  organisering	  af	  skole-‐hjemsamarbejdet.	  Lene	  viste	  
overvejelserne	  i	  et	  powerpointshow.	  

	  
Personalets	  anbefalinger	  til	  Skole-‐hjem-‐samarbejdet	  
Skolebestyrelsen	  arbejder	  videre	  med	  skole-‐	  hjemsamarbejdet.	  
9/9:	  klasseforældrerådene	  orienteres	  af	  skolebestyrelsen	  om	  Samspillet	  
(http://www.foraeldrefiduser.dk/samspillet)	  

• Der	  bør	  ikke	  være	  frit	  valg	  mellem	  metoderne	  

• Lærere	  og	  pædagoger	  indkalder	  og	  leder	  samspillet	  

• Klasseforældrerådet	  kan	  være	  med	  til	  at	  udvælge	  dilemma´er	  til	  samspillet	  

• Vi	  fortsætter	  med	  læringscaférne:	  kun	  for	  forældrene	  (værger)	  –	  afholdes	  teamvis.	  

Skole-‐	  hjemsamtaler:	  

• Formel	  åbningstid:	  teamet	  melder	  ud	  (1.	  xx-‐dag	  i	  måneden)	  

• Forældrene	  booker	  tid	  ugen	  inden	  (15	  min).	  

• Husk	  at	  man	  selv	  kan	  vælge	  om	  man	  vil	  indkalde	  alle	  forældre	  til	  yderliger	  møder	  (f.	  eks	  

hvis	  man	  er	  ny	  lærer).	  
	  
Skolebestyrelsesformanden:	  

• Christina	  har	  været	  til	  møde	  på	  forvaltningen,	  hvor	  hun	  blev	  orienteret	  om	  hvad	  der	  
sker	  på	  skoleområdet.	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

• Skolereform,	  Visionsproces	  og	  Leadership	  Pipeline	  

• I	  lørdags	  blev	  cykelstien	  mellem	  Nøvling	  og	  Visse	  indviet.	  Det	  var	  en	  god	  dag,	  og	  der	  
var	  rigtig	  mange	  børn	  og	  voksne	  med	  på	  cykelturen	  fra	  Nøvling	  til	  Visse.	  	  

• Skolebestyrelsen	  er	  blevet	  inviteret	  til	  at	  deltage	  i	  kick-‐off-‐arrangement	  for	  den	  nye	  
inklusionsstrategi.	  Det	  foregår	  på	  Nordkraft	  den	  29/9	  fra	  9-‐13	  

	  
3)	  Mødedatoer	  
Vi	  blev	  enige	  om	  følgende	  datoer	  og	  tider.	  Læg	  mærke	  til	  at	  vi	  skifter	  mellem	  eftermiddags-‐	  og	  
aftenmøder.	  
	  

mandag	   tirsdag	   onsdag	   torsdag	  

14/12	  	  (17-‐19)	  
9/5	  (19-‐21)	  

29/9	  (17-‐21:30)	  
26/1	  (19-‐21)	  
14/6	  (17-‐19)	  

28/10	  (19-‐21)	  
9/3	  (17-‐19)	  

26/11	  (17-‐19)	  
7/4	  (19-‐21)	  

	  
4)	  Visions/retningsmøde	  
Vi	  forsøgte	  før	  sommerferie	  at	  finde	  en	  lørdag,	  hvor	  en	  stor	  del	  af	  skolebestyrelsen	  kunne	  deltage.	  
Dette	  lykkedes	  ikke,	  der	  foreslåes	  det,	  at	  vi	  forlænger	  mødet	  d.	  29/9	  fra	  17-‐21:30.	  
Mødets	  indhold:	  

• Aalborg	  Kommunens	  nye	  Vision	  –	  hvordan	  arbejder	  vi	  med	  den	  i	  bestyrelsen.	  

• Nedsættelse	  af	  arbejdsudvalg,	  der	  ligger	  opad	  visionsindsatserne:	  

• Trivsel	  (Nøvling	  Skoles	  trivselsplan)	  

• Skolens	  fysiske	  rammer	  (f.eks:	  arkitektens	  forslag	  til	  renoveringsplan)	  	  

• Synlighed:kommunikation	  –	  profilering	  	  

• Læring:	  elevsamtaler/skolehjemsamarbejdet	  –	  hvordan	  kan	  vi	  erstatte	  elevplanerne	  med	  

noget	  brugbart	  	  

• Natur:	  Udeskole	  –	  samarbejde	  med	  det	  omgivende	  samfund	  

	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

Udvalgene	  skal	  bruges	  som	  sparring	  for	  det	  pædagogiske	  arbejde	  der	  sker	  på	  skolen	  i	  
dagligdagen.	  
Lene	  lavede	  en	  optakt	  til	  mødet	  ved	  at	  fortælle	  om	  ledelsens	  tanker	  om	  Nøvling	  Skoles	  
indsatsområder	  og	  samspillet	  med	  forvaltningens	  visioner.	  	  
	  
	  
Derefter	  talte	  vi	  om,	  hvilke	  fremtidsudsigter,	  der	  er	  for	  Nøvling	  Skole.	  
Hvad	  betyder	  forvaltningsledelsens	  tanker	  om	  Leadership	  Pipeline	  for	  Nøvling	  Skoles	  ledelse?	  
Skal	  der	  indføres	  fælles	  ledelse	  i	  Aalborg	  Kommune?	  
Hvad	  betyder	  det	  nye	  hospital	  og	  udviklingen	  i	  Aalborg	  Ø	  for	  Nøvling?	  
Kan	  der	  komme	  nye	  udstykninger	  til	  i	  Nøvling?	  
Kan	  vi	  få	  overbygning	  på	  Nøvling	  Skole?	  
Hvad	  betyder	  renoveringsplanen	  for	  Nøvling	  Skole,	  og	  hvordan	  kan	  vi	  påvirke	  den?	  
	  
Ledelsen	  forsøger	  at	  arbejde	  hurtigt	  på	  at	  opstille	  alternativer	  til	  renoveringsforslaget,	  når	  der	  
skal	  være	  møde	  med	  arkitekterne.	  
	  
Vi	  aftalte	  at	  nedsætte	  et	  "synlighedsudvalg".	  Følgende	  indgår	  i	  udvalget:	  
Lene,	  Christina	  og	  Stine	  
	  
5)	  Synlig	  Skolebestyrelse	  
Hvilke	  handlinger	  vil	  vi	  sætte	  i	  værk,	  for	  at	  få	  skolebestyrelsens	  arbejde	  gjort	  mere	  synlig.	  
Nyhedsbreve	  efter	  hvert	  skolebestyrelsesmøde?	  
Dialogmøder	  med	  klasseforældrerådene?	  
Deltagelse	  på	  forældremøder?	  
Små	  videoklip	  på	  Intra?	  
o.m.m.	  
	  
	  
6)	  EVT	  
Arrangementet	  den	  9/9	  for	  klasseforældrerådene	  skal	  sendes	  afsted	  nu.	  	  



	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

Mette	  Alsbjerg	  bager	  kage.	  Gitte	  E.	  bager	  også.	  
Ulla,	  Lene	  og	  Christina	  leder	  mødet.	  Rune	  kommer	  også.	  
Invitation	  sendes	  til	  klasseforældrerådene	  i	  morgen.	  
Der	  oprettes	  tilmelding.	  
x	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Referent	  Rune	  Træholt	  


