
  

 

 

 

 

 

Nøvling Skole 

 

Referat 

Skolebestyrelsesmøde 

 

Tirsdag d. 9/4-19 

kl. 17:00-19:00  

Tilstedeværende: 

Christina Thorsted Jensen, Laura Reinholdt Kousgaard, Maj Skårhøj, Maria Thorsager, Marie T Hedetoft-

Fraire Romano, Mette Alsbjerg Jensen, Michael Kullberg Kvist-Jakobsen, Mona Markussen, Mads Grosen, 

Lene Burchardt Jensen, Ane Mathiesen, Jens Christian Pedersen (Referent). 

 

Fraværende: 

Helle Schnefeld, Lene Horn 

Punkt  Indhold 

Nyt fra  

17:00-17:15 

Forældrene:  
Børnehaven: Pæd døgn 
Ledelse: justering af Folkeskolelov og sag 
Skole:  
DUS: Pæd døgn 

God kommunikation i Aula 

17:15-18:00 

 

Inden mødet bedes overvejes: 
 
1. Hvad synes du vores skole gør godt i kommunikatio-

nen? 
2. Hvilke overvejelser gør du dig, inden du sender informa-

tioner ud på Intra? 

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


  

 

 

 

 

 

 

Økonomi - budget 

18:00-18:15 

Sidst fremlagde vi årsresultatet fra 2018 – nu skal vi have 
en drøftelse af budget 2019. Der sendes ikke noget ud in-
den, da en mundtlig gennemgang er vigtig ift forståelsen af 
skoleår og kalenderår ift økonomi. 

 

Mobiltelefoner 

18:15-18:40 

Har vi brug for en generel politik for mobiltelefoner på Nøv-
ling Skole? 
 
 

Retningslinjer 

18.40-18:55 

Princip til vedtagelse i skolebestyrelsen – bilag udleveres 
på mødet. 
 

Eventuelt 

18:55-19:00 

 

 

 

Referat: 

1. Nyt fra 

 

Forældre: Spørgsmål angående belysning på skolen. 

Børnehave/DUS: Pædagogisk døgn afholdt. Fokus på samarbejde på tværs af børnehave, 

skole og DUS. Udbytte: Månedligt arrangement for DUS og børnehave, planlægges på tværs af 

DUS og børnehave. 34 børn i børnehaven pr. 1. maj 2019. Forberedelserne til uge i skoven er i 

gang. 

Ledelse: Justering af folkeskoleloven. Tidligere udmeldte forandringer bliver muligvis ikke 

vedtaget med gyldighed fra 1. august 2019 men i stedet fra 1. august 2020. 

Orientering om sag. 

Skole: Forældre-idrætsdag den 12. juni 2019. Er placeret i elevrådets bevægelsesuge. 

Skolebestyrelse: Skole og Forældre - overvejelse angående medlemskab. 

2. Aula 

 



  

 

 

 

 

 

Drøftelse omkring Aula samt den dertilhørende proces. Opsummering af fælles orienterings-

møde for Skolebestyrelsesmøde om Aula. 

Idéer til videre drøftelse for personalet: 

- Besked-funktion anvendes til ”konkrete” henvendelser, hvor der kræves noget af den 

pågældende forældre. 

- Opslagstavlen anvendes til ”generelle” henvendelser. 

- Rullende skema tilgængelig for forældre. 

- Der ønskes klarhed om, hvad der meldes ud hvor. 

 

3. Økonomi 

LBJ præsenterer økonomi. 

4. Mobiltelefoner 

Udskydes til næste møde. 

5. Retningslinjer for håndtering af uanmeldte gæster 

Udkast udleveret på mødet til den samlede skolebestyrelse. 

 

Inputs: 

- Skal konkretiseres og gøres mere handlingsanvisende 

- Punktformer 

- Beskrivelse af; hvem gør hvad hvornår 

- Opdeling af, hvad modtager skal gøre samt hvad ”den efterspurgte” gør. 

 

LBJ indarbejder inputs i nyt udkast. 

6. Eventuelt 

Punkt til næste møde: 

Indvendig vedligeholde af en nyrenoveret skole samt anvendelse af skolens lokaler. 

 


