Nøvling Skole den 9/5 2016
Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

Den 9.5.2016, kl. 17.00 – 19.00

Sted

Nøvling Skole

Deltagere

Christina Thorsted Jensen, Annemette Vestergaard, Lene Horn, Mette Hjortlund, Maj Skaarhøj, Mona
Markussen, Gitte Eskildsen, Hanne Pedersen, Rune Træholt, Helle Hyldgaard og Lene Burchardt Jensen

Mødeleder

Christina Thorsted Jensen (Formand for Nøvling Skoles skolebestyrelse)

Referent

Rune Træholt (Viceskoleleder, Nøvling Skole)

Referat af møde den 9/5 2015
1) Nyt fra
Skole:
• Nøvling Skole kan prale af at have det laveste kommunale fravær blandt personalet i første
kvartal af 2016.
• Birgitte Laursen har fået nyt job pr 1/7. Derfor skal vi slå en stilling op.
• Vi er blevet "fut-sko-skole". Vi har valgt at have indeskoordning hele året rundt. Det skaber
bedre indeklima og forbedre vores rengøringsstandard.
• Paw er tiltrådt som tekniskservicemedhjælper pr 15/4.
• Dagsordener og referater skal opdateres på skoleporten. Lene B. sørger for dette.
• Lene undersøger, hvilke regler som gælder i forhold til at holde dyr på skolen.
• Skoleudvalget behandler forslag om "fælles ledelse" på Aalborg Kommunes skoler. I kan
løbende følge med her: http://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-ogreferater/skoleudvalget
DUS:
•
•

Der er gang i udendørsaktiviteter for tiden. Fx bål og cykelture. Konceptet med "fyraftensdus" fungerer rigtig godt. Det holder vi fast i.
Tommy Lynderup var på besøg for at holde foredrag om "mindre skælud". Det var et godt
foredrag med gode eksempler og det gav både forældre og personale stof til eftertanke.

Børnehaven:
• Vi har haft besøg fra Kæmpens Bekræftelse. De fortalte om solbeskyttelse.
• Torvedag på grønttorvet er en ugentlig begivenhed, som ses frem til.
• Der skal købes højbede til børnehaven, så der kan komme gang i "spiringsprojekterne".

Forældre:
• Christina fortalte om DM i Skoleudvikling, hvor den skole, som har arbejdet mest nytænkende med et eller flere af elementerne i skolereformen, præmieres. Ledelsen overvejer at
deltage.
• "Spark døren ind til den åbne skole" er en inspirationsdag for ledelser, lærere, pædagoger
og skolebestyrelsesforældre. Email med indbydelsen er sendt til alle i skolebestyrelsen.
• Nørholm Skole vil gerne høre om vores erfaringer med at få en cykelsti.
Byggeudvalget:
• På torsdag afgøres det, hvem der skal stå for byggeprocessen på Nøving Skole.
• Processen er skubbet lidt. Første spadestik forventes i marts.
• Lene fortalte om byggeudvalgets tanker, som er blevet afleveret til arkitekten.
• Se mere i præsentationen her: http://kortlink.dk/m6zk

2) Valgmøde den 11/6
Indkaldelsen er sendt ud - Det praktiske, mad o.l. - Brainstorm ift formandens beretning – hvad skal
med…
Vi skal have bannere op i morgen. Vi drøftede input til Christinas beretning og talte også om den
praktiske afvikling.

3) Ansættelsessamtaler den 18/5
Hvem deltager?
Lene Horn, Christina, Mona, Rune og Lene B.

4) Dilemmaspillet
Vi har nu haft dilemmaspillet i et skoleår. Drøftelse af, hvordan det fungerer.
Udsættes til næste møde.

5) Trivselsundersøgelsen
Skolen har netop overstået den nationale trivselsundersøgelse. Gennemgang af resultatet.
Helle og Lene B. fortalte om resultaterne vi drøftede det i plenum. Vi arbejder videre med nærmere undersøgelser af resultaterne. Hvad betyder det helt præcist, når fx eleverne ikke føler, at de
bestemmer nok i forhold til undervisningens indhold. Og hvorfor er der forskel på drenge og pigers
svar flere steder?

6) Arbejdsgrupperne
Mål for arbejdet i det nye skoleår.
Punktet blev udsat til næste møde

7) Eventuelt
Næste møde er den 14/6 klokken 17-19.

Referent - Rune Træholt

