Nøvling Skole
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde
mandag d. 22/8-16
kl. 17-19 i Fællesrummet

Christina Thorsted Jensen, Maj Skårhøj, Michael Kullberg Kvist-Jakobsen, Annemette
Vestergaard, Mette Alsbjerg Jensen, Carsten Tang Sørensen, Mona Markussen, Ane
Mathiasen, Stine Kyø, Lene Horn, June Kromann, Rikke Bjørn Jensen, Helle Hyldgaard
Kristensen, Lene Burchardt
Afbud: Stine Kyø

Punkt

Indhold

Nyt fra Skole

Referat
Elevtallet er stigende.Vi er rigtig glade
for dette.
Vi er blevet digitale, og bruger nu "Min instititution". Vi skal stadig bruge både Intra, Min
institution, og Minuddannelse...(.krav fra kommunens side)
Skolebestyrelsen påbegynder at udarbejde et
høringssvar vedrørende administrationsændringer.

Der er også i børnehaven god tilgang af nye
børn, både fra Nøvling og Visse.
Børnehave

Hanne går på efterløn i løbet af efteråret, og
vi har som hendes afløser ansat Michael.
Forældre fra bestyrelsen, havde inden som-

DUS

merferien møde med skoleudvalget omkring
fælles ledelse. Punktet "Fælles ledelse",er nu
blevet udskudt til efter næste byrådsvalg.

Forældre

Bestyrelsen har fået indbydelse til
konferencen "Hvad skal vi med skolen?"d.
22/9 15.30- 18.
Tilmelding til Christina senest d. 3/9
Indbydelsen er fra Skole og forældre.
Vi har døjet meget med nettet, men det er vist
i orden nu. Vi glæder os meget til at det bare
kører igen.
Model af ny/ombygget skole blev vist frem, og
tanker omkring renoveringen blev gennemgået.

Personale

Byggeudvalg
Ny

Konstituering af bestyrelsen

skole-

Christina valgt til formand
Mai, næstformand.

bestyrelse

Udvalg besættes ( er det stadig
disse udvalg vi skal have?)


Byggeudvalg



Kommunikation-synlighed



Natur/udeskole



Læring - skole-hjemsamarbejde



Trivsel - sundhed



Møderække (forslag)



20/9 (tirsdag)



31/10 (mandag)



22/11 (tirsdag)



14/12 (onsdag)

Punktet udsættes til næste møde.



18/1 (onsdag),( fælles

Forslagene til nye mødedatoer blev vedtaget

møde m. Gug Skole)

og mødetidspunktet bliver kl. 17-19.



14/2 (tirsdag)



20/3 (mandag)



25/4 (tirsdag)



17/5 (onsdag)



15/6 (torsdag)



Mødetidspunkt:17-19?

Ind-

Sidste år havde vi to indsamlin-

Forældrene prøver at sondere stemningen ,

sam-

ger - samt den traditionelle til

blandt andre forældre angående indsamlin-

linger

børnenes kontor. Flere foræl-

ger.

dre har givet udtryk for, at det

Punktet tages derefter op igen på næste

nok lige var i overkanten. Per-

møde.

sonalet ønsker, at skolebestyrelsen tager stilling til, hvor
mange indsamlinger-,og hvilke
vi skal kaste os ud i.
Evalu-

Udsat fra før sommerferien

Udsættes til næste møde.

ering
af Dilemmaspillet
Struk-

Viceskoleleder eller ej?

Lene er af bestyrelsen blevet bedt om at for-

tur på

mulere en forsøgsordning, hvor vi ikke har en

Nøv-

viceskoleleder ansat. Istedet skal Mariane stå

ling

for økonomien, og teamoordinatorene ar-

Skole

bejde tættere sammen med ledelsen.

Evt

Referat : Ane.

