Nøvling Skole
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 27/11-18
kl. 17-19 i Teammøderummet
Christina Thorsted Jensen, Helle Schnefeld, Laura Reinholdt Kousgaard, Lene Horn, Maj Skårhøj, Maria
Thorsager, Marie T Hedetoft-Fraire Romano, Mette Alsbjerg Jensen, Michael Kullberg Kvist-Jakobsen, Mona
Markussen, Mads Grosen, Jens Christian Pedersen, Lene Burchardt, Ane Mathiesen

Referat:
1. Nyt fra:
Skolebestyrelsesformand Christina:
Deltagelse i arrangement på Skoleforvaltningen i Godthåbsgade for nye skolebestyrelsesformænd.
Der vil blive udarbejdet et årshjul for, hvornår der skal gives høringssvar, således vi kan indtænke det på vores møder.
Alle skolebestyrelsesformænd er inviteret på besøg til rådmand Tina French Nielsen.
Børnehaven, ved Ane Mathiasen
Dejligt at være fuldtallig at kendte voksne. Pt. er der 25 børn. Nye begynder efter nytår. Vi har
fået indrettet de rum, som vi ønsker. Det fungerer pt. rigtig godt. Vi oplever at have en del
plads, hvilket bliver udnyttet.

Skolen:
150 elever. 6. klasse har deltaget i FLL, hvilket resulterede i flere nomineringer og to pokaler.
Juleklippedag den 30. november 2018. Mandag den 3. december er der tur til skøjtehal for
skolen. Juleafslutning den 21. december.
Ledelse:
Skoledirektøren i Aalborg Kommune har fået nyt job, hvilket medvirker en fase mod konstitueringer på forskellige poster. Jacob Ryttersgaard konstitueres.
Der afholdes fortsat faste ugentlig ledelsesteammøder.
Gug skole får nye skoleleder. Henrik Bilgrau konstitueres som skoleleder fra 1. december.
I forhold til tekniskserviceasssistenaftalen har vi indgået en fast aftale med skoleleder fra Gug
Skole, således vi fortsat har vores tekniskserviceassisten fire dage om ugen.

DUS:
Personale er godt i gang med MinUddannelse. Det styrker det pædagogiske arbejde samt informationsniveauet.
Vi er opsat en tavle, for at vise børnene, hvad der er af muligheder hver dag.

2. Høringer
2 høringer:
-

Ledelse på DUS-området

-

Inklusion og visitation

Ledelse:
Principper for skoleledelse er sendt i høring. Høringssvar skal indsendes efter jul.
Principper findes på følgende link:
https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=19647837-19594525-11.pdf&type=punkt&pdfid=16331

Der udarbejdes et udkast på baggrund af kommentarer fra skolebestyrelsen.
Inklusion:
Høringsmateriale udsendes, når det er tilgængeligt.
Et stigende antal børn visiteres til specialtilbud.

3. Møde med politiker
Første mødet blev aflyst grundet mange afbud fra forældre i skolebestyrelsen. Vores mødedatoer fra resten af året er udsendt fra LBJ til Bente Nielsen, der varetager kontakten med skoleudvalget.
Vi afventer ny dato. Vi indkalder suppleanter for at sikre høj mødedeltagelse.

4. Visionsarbejde
Præsentation af udkast til det fremtidige visionsarbejde ved arbejdsgruppen.
Forslag: Pizzamodel fremlægges.
Modellen er udgangspunktet for det fremtidige arbejde.
Forslag til emner:
-

Alle har mod på at deltage i verden

-

Alle har lyst til at lære

-

Arbejdsmiljø

-

Skole/hjemsamarbejde – engagerede forældre

-

Gode resultater

-

Fællesskaber

Arbejdsgruppen formulerer næste step.

5. Fælles skolebestyrelsesmøde med Gug Skoles skolebestyrelse
Forslag til punkter fremlagt – dette diskuteres videre på næste møde.

6. Eventuelt
1. Pavillonen er diskuteret.
2. Busserne er forsinket. LBJ modtager disse.
3. OmeTV diskuteret.

