Nøvling Skole
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 21/5-19
kl. 17:00-19:00 i teammøderummet
Tilstedeværende: Christina Thorsted Jensen, Lene Horn, 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.
Afbud: Helle Schnefeld, Laura Reinholdt Kousgaard, Maj Skårhøj
Referent: Jens Christian Pedersen
Punkt
Nyt fra
17:00-17:15

Næste skoleår

Indhold

Forældrene: Dato for visionsdøgn 2019/2020
Børnehaven:
Ledelse:
Skole: Skolefest - restbeløb
DUS:
Kort orientering om næste skoleårs planlægning

17:15-17:30
Handleplan for

Kan vi nedsætte en gruppe, af forældre og personale, der laver et udkast til handleplan for: Retningslinjer for håndtering af
uanmeldte gæster eller forældre med truende adfærd ved
Nøvling skole

Kommunens budgetlægning
18:00-18:15

Skal vi lave en henvendelse fra Nøvling Skoles bestyrelse
ift Budgetlægning 2020

•

MorgenDUS for 4.-6. klasse
Transport
Har vi brug for en generel politik for mobiltelefoner på Nøvling Skole?
•

Mobiltelefoner (fra sidste
møde
18:15-18:55

18:55-19:00

Hvad skal på Facebook

evt

Referat:
Punkt 1: Nyt fra
Visionsdøgn for skolebestyrelsen i den kommende skoleår:
LBJ udsender Doodle angående nyt visionsdøgn i den kommende skoleår, herefter afgøres datoen.
Drøftelse: Kommunikation og udmeldinger.
På visionsdøgn for skolebestyrelsen skal skolens procedure for forskellige situationer drøftes,
således skolebestyrelse er orienteret omkring håndteringen heraf.
Børnehave:
34 børn pt. Skovuge i Vaarsturet er netop overstået.
Forældremøde på tirsdag.
Ledelse:
Orientering omkring nyt tiltag til betalingssystem til næste skolefest.
Skole:
God skolefest velafviklet, særligt af 6. klasse.

Idrætsdag på Gug Skole: 4., 5. og 6. klasse deltager.

Punkt 2: Næste skoleår
Teams samt lokalefordeling til næste år præsenteret.

Punkt 3: Retningslinjer for uanmeldte gæster
Mette Alsbjerg Jensen arbejder videre med vores udkast, der tidligere er drøftet.

Punkt 4: Kommunens kommende budget
Samtlige skolebestyrelsesformænd i Aalborg Kommune var inviteret til møde, hvor der blev
spurgt ind til, hvad de havde, der ønskes drøftet.
Følgende punkter ønskes drøftet på kommunalbestyrelsens budgetmøde.
-

Morgen-DUS 2: Flere forældre har henvendt sig med et behov for morgenpasning i
kommende skoleår for elever i 4.-6. klasse.

-

Transport fra Nøvling til for eksempel Aalborg i forbindelse med arrangementer.

LBJ og JCP udarbejder forslag til skrivelse til to ovenstående punkter.

Punkt 5: Mobiltelefonpolitik
-

Nøvling Skole og Børnehave skal have en mobiltelefon/ Kommunikations-politik.

LBJ og JCP udarbejder udkast til mobiltelefonpolitik. Drøftes videre på næste møde.

Næste møde: 18. juni 2019.

