Nøvling Skole
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 18/12-18
kl. 17-19 i Teammøderummet
Deltagere:
Christina Thorsted Jensen, Helle Schnefeld, Lene Horn, Maria Thorsager, Marie T Hedetoft-Fraire Romano,
Michael Kullberg Kvist-Jakobsen, Mona Markussen, Mads Grosen, Jens Christian Pedersen, Lene Burchardt
Fraværende:
Ane Mathiesen, Mette Alsbjerg Jensen, Laura Reinholdt Kousgaard, Maj Skårhøj

Referat:
1. Nyt fra:
Skolebestyrelsesformand:
Deltagelse i møde på Skoleforvaltningen for nye formænd. Positiv, at der er skabt et netværk
for skolebestyrelsesformænd.
Skolebestyrelsesformand afholder møde med rådmand Tina French Nielsen den 14. januar
2019.
SkoleOgForældre inviterer til temadag omkring fremtidens skole/hjemsamarbejde. Foregår
den 2. marts 2019 i Aalborg.
Ledelse:

Vi er i gang med en ansættelsesproces i forhold til vikariatet på en lærerstilling. Ansættelsesudvalget består af to forældre, to medarbejderrepræsentanter og to ledelsesrepræsentanter.
Planen er at ansætte ny lærer pr. 1. februar 2019 i vikariatet fra 1. februar til 31. december.
Skole:
Trivsel blandt elever og personale. Vi har et lavt sygefravær blandt personale, selvom vi oplever, at vores personale løber stærkt. Pt. har vi blandt andet fokus på at skabe optimale rammer for de yngste og ”lærer” dem at gå i skole, samt de ældste klasser trivsel.
DUS:
Vi arbejder fortsat med omsætning af mål- og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordningen
Fælles Mål for DUS.
Børnehave:
Vi arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan, hvor vi har fokus på at få styrket vores
pædagogiske arbejde.

2. Kommende høringer
Høring omkring ledelse:
LBJ har lavet udkast på baggrund af sidste drøftelse om ledelsestildeling på DUS-området.
Udkast udsendt som bilag forud for mødet.
Vi afsender dette høringssvar uden ændringer.
Høring omkring inklusion og principper for visitation:
Aftale:
LBJ laver udkast til høringssvar med udgangspunkt i diskussion.
3. Fællesmøde med Gug Skoles skolebestyrelse
Punkter til mødet:

-

Klassedannelse – hvordan og hvorfor?

-

Konfirmationsforberedelse

-

Gensidig inspiration

-

Skal vi arbejde med flere strukturerede forløb mellem de to skoler, for at forberede eleverne?

-

Enighed omkring, hvilke test, der for eksempel laves.

4. Visionsproces
Arbejdsgruppen fremlagde, hvordan den videre proces skal forløbe.
Udvalgte temaer:
-

Alle har mod på at deltage i verden

-

Skole/hjem-samarbejde – engagerede forældre

