
  

 

 

 

 

 

Nøvling Skole 

 

Skolebestyrelsemøde 

 

Fællesmøde sammen med Gug Skole, på Gug Skole 

 

Tirsdag d. 29/1-19 

På Gug Skole 

17:00-18.00: Nøvling Skoles skolebestyrelse 

18.00-19.30: Fælles med Gug Skoles skolebestyrelse 

Tilstedeværende: 

Christina Thorsted Jensen, Helle Schnefeld, Laura Reinholdt Kousgaard, Lene Horn, Maria Thorsager, Mette 

Alsbjerg Jensen, Michael Kullberg Kvist-Jakobsen, Mona Markussen, Mads Grosen, Jens Christian Peder-

sen (referent), Lene Burchardt, Ane Mathiesen. 

 

Fraværende: 

Marie T Hedetoft-Fraire Romano, Maj Skårhøj. 

Punkt  Indhold 

17:00-17:20 – Nyt fra  

 

Forældrene: Formandens møde med Skolerådmanden 

Børnehaven:  

Ledelse: skoleindskrivning 

Skole:  

DUS:  

17:20-18:00-  

Idrætsskole 

Aalborg Kommunes skoleforvaltning håber at flere af kommunens skoler vil 

være idrætsskoler. 

http://www.noevling-skole.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=35
http://www.noevling-skole.dk/Li/Foraeldre/Skolebest_Vis.asp?ID=66


  

 

 

 

 

 

 Det betyder, at børnene (og vi kan inddrage Børnehaven) skal have 4,5 

time idræt om ugen inklusiv alm idrætsundervisning og svømning. Tiden ta-

ges fra understøttende undervisning og lektiecafe. Der vil følge ressourcer 

med til projektet. Skolen skal selv finansiere vikardækning, mens 3-4 af 

personalet sendes på uddannelse svarende til 5 dage. Resten af det pæda-

gogiske personale vil deltage i arrangementer som har til formål at ”ud-

danne”. Vi har ingen lektiecafe, så det vil f.eks være ugeskema, der skal af-

levere timer. 

Skolebestyrelsen og MED-udvalget skal beslutte. 

18:00-18:30 

 

Fællesspisning sammen med Gug 

18:30-18-45: 

Overskoling 

 

-proces  

-klassedannelse 

 

 

18:45-19.00: 

Andet samarbejde sko-

lerne imellem 

 

 Kompetencecenter 

    

  

 

19.00-19.15 Konfirmationsforberedelse 

Meningstilkendegivelse fra Nøvling Bestyrelse ift konfirmations 

undervisning. Nøvling overlader det til Gug Skole ift, hvad der vi-

dere skal ske, hvis der skal ske noget. 

 

19:15-19.25 Gensidig inspiration 

Hvad er de to skolers bestyrelser optaget af 

 
19:25 

 

Evt 

 
 



  

 

 

 

 

 

Referat 
1. Nyt fra 

Skolebestyrelsesformanden: 

Har haft møde med rådmand Tine French Nielsen.  

Emner:  

- Nøvling Skole er klar til at prøve projekter af.  

- Vi arbejder med at skabe vores skole og vores DNA. 

o Herunder emnet forældresamarbejdet. 

- Vi har arbejdet med høringssvar til inklusion. 

- Dannelse. 

 

Invitation til UFL, hvor skolebestyrelser også har mulighed for at deltage på nogle punkter. 

19. marts: Temaaften omkring Aula. 

 

Børnehaven: 

Nye børn er begyndt og flere på vej. God stemning, gode børnegruppe og god plads. Rummene 

anvendes. 

Intensivt arbejde med kompetencehjul igangsat. Kompetencehjul samt Fælles Mål for DUS 

præsenteres på et fremtidigt møde.  

 

Ledelse: 

Indskrivning: Sidste dag på fredag.  

 

Skole: 

Maja Madsen begynder i orlovsstilling på fredag i team 2. 

 

DUS: 

Fortsat arbejde med Fælles Mål for DUS – både operationalisering samt i praksis. 

 



  

 

 

 

 

 

2. Idrætsskole 
Konceptet idrætsskoler fra Aalborg Kommune præsenteret. 

Skolebestyrelsen er positive omkring deltagelse i projektet. Forslaget skal drøftes videre i lo-

kal-MED. 

 

Fælles Møde med Gug 

 

3. Overskoling – Nøvling/Gug 
 

Klassedannelse på Gug Skole sker i et samarbejde mellem lærerne for 6. klasse på Gug og Nøv-

ling Skole. 

 

Forslag: 

Story-telling fra nuværende til kommende 7. klasser foreslået. 

Story-telling fra nuværende til kommende forældre. 

Eventuelt også fra elever til forældre. 

 

Aftale: Afprøves. 

4. Kompetencecenter 
 Testplan er nogenlunde fælles for Gug Skole og Nøvling Skole. 

Fokuspunkter og fremgangsmåde præsenteret. 

 

5. Fælles motionsdag. 
Mulighed for fælles motionsdag i uge 41. 

Forslag: Andre ”temadage”, såsom musikprojekter eller andet, hvormed der kommer en fælles 

temadag årligt for hver klasse. 

 



  

 

 

 

 

 

6. Konfirmationsforberedelse 
Der er et ønske fra nogle fra forældre fra Nøvling om, at børnene kan blive konfirmeret af den 

præst, hvor de har gået til forberedelse. Dette afhænger af klassedannelse/skema og lignende. 

 

7. Hvad er de to skolebestyrelser optaget af lige nu? 
Nøvling:  

- Visionsarbejde 

- Samarbejde med Skoleforvaltningen, fokus på at prøve ting af.  

- Samarbejde med andre skolebestyrelser fra skoler, der ligner os.  

- Strukturen for vores møder. 

- Idrætsskole-drøftelse. 

Gug: 

- Kommunikation, den gode fortælling 

- Skoleleder-ansættelse 

- Trivsel, sundhed og faglighed i skolen. 

 

8. Eventuelt  
Rundvisning i hjørnehuset. Gug Skoles svar på det skæve rum. 

9. Andre idéer: 
Rusmiddelseminar:  

Det er vanskeligt for forældrene at lave aftaler i 6. klasse, når der kommer nye klassesammen-

sætninger i 7. klasse. Både Nøvling og Gug har derfor afventet.  

Aftale: Drøftes senere. 

 


