Nøvling Skole
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde
tirsdag d. 14/2-17
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

Punkt
Nyt Fra

Indhold


Referat

Skole
-årets resultat
(økonomi)
-elevtal

Skole
Årets resultat.
Der er et lille overskud fra sidste
år. Vi har næsten ramt 0 i regn-



DUS

skabet. DUS-børnehave kom-



Børnehave

mer ud med et overskud på



Forældre

1510,- kr og Skole med 1051,-



Personale

kr.

Gro er tilbage efter

Gro er tilbage efter barsel, og

barsel

hun vil i foråret have særligt fo-

Byggeudvalget

kus på de børn (-egrupper), der



-Licitation
-PLC

har brug for en særlig indsats.

-byggeinfo

Information om kommende 0klasse. Vi har 30 børn i kommende 0. klasse. Vi har fået lov
til at betragte de 30 børn som en
klasse. Der er ressourcer til at
dele de 30 børn på to og tre
hold i løbet af ugen.
Forældre:
Der er behov for et princip for
princip ift rekalmer på Nøvling
Skole – hvad vil vi dele ud, hvad
kan hænges op – og hvad hører
ikke hjemme på Nøvling Skole.
Der er kommet svar fra Rådmanden på de små skolers henvendelse ift sekretærressourcen. Intet bliver ændret.
Byggeudvalget:
Licitationen gik godt. Der er nu
lidt luft i budgettet. Det er nu
muligt, at få inddraget hjemkundskab i renoveringen – vi håber, der bliver mulighed for at få
tilkøbt møbler til det nye PLCområde. Højer møbler har lavet
et udkast.

Ledelsesstruktur

Ledelsesstruktur - skal

Skolebestyrelsen valgte at lade

vi fortsætte

ledelsesstrukturen fortsætte et
år mere. Man har fået tilsagn fra
forvaltningen. Fordele: man har

mulighed for at tilkøbe ekstra
sekretærtid.
Ulempe: man er lidt sårbar ift ny
ledelsesstruktur i kommunen.
Evaluering af møde

Overskoling – hvad er

MM og HBE har været til team-

i Gug

siden sket

møde på Gug Skole, hvor pla-

Overskolingsprojekt –

nen for foråret er blevet gen-

interviews?

nemgået. Der har været afholdt
et forældremøde, hvor vafdelingslederen for Gug skoles
overbygningen deltog.
Alt i alt var det et godt møde
med skolebestyrelsen fra Gug
Skole. Vi fik kendksab til Gug
Skoles overvejelser ift IT-device

Arbejdsgrupper -



Skilsmissegruppe

fortsat



Hjemmesiden (Husk medlemmerne, hvor man kan tilat besøge hjemme- kendegive, hvilken arbejds-



Der vil blive sendt en mail ud til

siden, så vi kan få

gruppe man vil med i.

øje på gamle infor-

Næste skb-møde bliver et ud-

mationer)

valgsmøde.

Udvikling af Nøvling
Skole – hvordan ser
skolen ud om 2 år –
5 år…..10 år

IT på Nøvling

Med udgangspunkt i det

På næste møde drøftes hvilke

Skole

fælles skolebestyrelses-

anbefalinger skolebestyrelsen vil

møde med Gug Skole, vil

komme med – samt hvilken poli-

skolen gerne høre foræl-

tik man vil have for elevernes

drenes overvejelser ift IT

håndtering af udlånt grej.

på Nøvling Skole.

I-pads – kontra chromebooks – eller noget helt andet..
Hvordan kan man forholde
sig når udlånt IT-grej, der
går i stykker
evt

Hvad skal med på FB?

Næste mødes dagsorden: Nyt
fra skal være det sidste punkt
før evt.

