Nøvling Skole
Referat
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 26/2-19
kl. 17:00-19:00
Tilstedeværende:
Christina Thorsted Jensen, Laura Reinholdt Kousgaard, Lene Horn, Marie T Hedetoft-Fraire Romano, Mette
Alsbjerg Jensen, Mona Markussen, Mads Grosen, Jens Christian Pedersen, Lene Burchardt, Ane Mathiesen.
Fraværende:
Helle Schnefeld, Michael Kullberg Kvist-Jakobsen, Maria Thorsager, Maj Skårhøj

Punkt
Nyt fra

Indhold
Forældrene: Aula for skolebestyrelser 19/3 17-19

17:00-17:15

Børnehaven: Forældremøde (samarbejde med skolebestyrelsen)
Ledelse: skoleårets planlægning - tidsplan
Skole: læringscaféer
DUS: Alsidig og personlig udvikling

Idrætsskole

Aalborg Kommunes skoleforvaltning håber at flere af kommunens skoler vil

17:15-17:45

være idrætsskoler.
Vedlagt er MED-udvalgets overvejelser.

Fællesmøde med Gug
17:45-18:15

Evaluering af det fælles skolebestyrelsesmøde med Gug Skole.

Morgen DUS2

Morgen-DUS og morgen DUS2?

18:15-18:30

Justering af folkeskolelov
18.30-18:45

18:45-19:00

Hvad betyder det for næste skoleår?
Og de følgende skoleår?
Gennemgang af årets resultat – bilag sendes ud inden mødet

Økonomi – årets resultat
evt

Referat:
1. Nyt fra
Aula-arrangement 19. marts 2019: Flere fra skolebestyrelsen deltager.
Børnehaven: Det gode vejr nydes pt. LBJ har afholdt møde med børnehaveforældreråd.
Ledelse: Ressourceudmelding udskudt til uge 9. 27 børn i kommende 0. klasse.
Skole: Der er afholdt læringscafé i 0. klasse samt 4., 5. og 6. klasse.
Der var spanske lærere som gæster i team 3s læringscafé. De var meget imponeret over, hvad
vores elever kan.
6. klasse tager til Tyskland til april. Har haft et besøg på Gug Skole og Gug Skole besøger os til
til påske.
DUS: Vi arbejder fortsat med at operationalisere Fælles Mål for DUS.

2. Idrætsskole
Idrætsskole-konceptet er drøftet i MED-udvalget, hvorefter drøftelsen fortsatte i Skolebestyrelsen.
Ved afstemning i Skolebestyrelsen er det vedtaget, af Nøvling Skole og Børnehave deltager i
idrætsskoleprojektet.
3. Fælles med Gug Skole
Udsættes.
4. Morgen DUS
Vi vil gerne undersøge behovet for morgen-DUS for børn i 4., 5. og 6. klasse. Forældre med
dette behov skal kontakte skolebestyrelsesformand Christina Thorsted Jensen.

5. Justering af folkeskoleloven
Følgende hovedpunkter i aftalen præsenteres:
-

Afkorte skoleugen generelt i 0. klasse til 3. klasse med 90 klokketimer svarende til 2,25
klokketime ugentligt inklusiv pauser.

-

20/21: 2 lektioner i 5. klasse i tysk (Nu kun en lektion)
o 1 lektion i 6. klasse i billedkunst (Ingen pt)
o 2 lektioner i idræt fra 1. – 6. klasse (Nedskæring)
o 1 lektion i dansk flyttes fra 3. klasse til 2. klasse (For at gøre plads til understøttende undervisning)

-

Krav om 95% kompetencedækning flyttes til 2025

-

Kanonlister i dansk og historie

-

Styrkelse af rigsfællesskabet: Kendskabet skal øges

-

Mindst en repræsentant fra skolebestyrelsen indgår i ansættelse af skoleleder

-

Nedsættelse af valgperiode til 2 år, hvis det ønskes

-

Elevplan skal forenkles

-

Evaluering af de nationale test

-

7.-8. klasse skal have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab,
der afsluttes med prøve i 8. klasse

-

Aftalen finansieres blandt andet ved afkortning af skoleugen (127 mio i 19 og 305 mio i
20, der tilføres 79 mio fra regeringsreserven)

6. Økonomi
Årsregnskab præsenteret.
7. Eventuelt

