
 

Nøvling Skole og Børnehave 

 

Referat  

Skolebestyrelsesmøde 

 

Mandag d. 26. august 2019 

kl. 17:00-19:00 i teammøderummet 

Christina Thorsted Jensen, Helle Schnefeld, Laura Reinholdt Kousgaard, Lene Horn, Maj Skårhøj, Michael 

Kullberg Kvist-Jakobsen, Mona Markussen, Mads Grosen, Jens Christian Pedersen, Tina Engstrøm Lyhne, 

Ane Mathiesen, Marie T Hedetoft-Fraire Romano, Mette Alsbjerg Jensen. 

 

Fraværende: 

 

Punkt  Indhold 

1. Nyt fra  

 

Formanden 
Forældrene  
Børnehaven  
Ledelse 
Skole 
DUS  
 

2. Arrangementer 

omkring inklusion 

for 

skolebestyrelsen. 

Invitation udsendt til alle: 

- Temaaften omkring inklusion 

- Hvad skal vi med skolen? 3.0 Årets tema er: Dannelse 

gennem æstetiske læreprocesser: Når indtryk bliver til 

udtryk 

3. Indvendig 

vedligeholde af en 

nyrenoveret skole 

Jvf tidligere ønske til punkter til dagsordenen vil vi på dette 

mødet drøfte, hvordan vi kan skabe en kultur omkring brugen 

af vores nyistandsatte lokaler, således de forbliver pæne og 

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


samt anvendelse 

af skolens lokaler  

dejlige at færdes i. Både i forhold til interne og eksterne 

brugere. 

4. Elevdeltagelse Der er følgende krav til en skolebestyrelse: 

“Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever 

på skolen, jf. dog stk. 3. Herunder gælder følgende” 

På fremtidige møder vil elevrådsrepræsentanter derfor blive 

inviteret. 

 

5. Parkering V/Tannit 

6. Mobiltelefoner i 

skole og dus 

 

Vi har taget fat på drøftelsen af en generel politik for brugen af 
mobiltelefoner på Nøvling Skole. Hvordan kommer vi videre 
herfra? 

7. Eventuelt  

Punkter til næste 

dagsorden 

 

 

 

Referat: 

1. Nyt fra 

Børnehaven: Færre børn da 12 er begyndt i skole. Dette giver andre muligheder i 

hverdagen, hvilket vi nyder. Vaarst Uret i uge 39, hvor vi er i skoven. 

Pædagogisk døgn næste uge i samarbejde med DUS. 

Ledelse: God opstart. Mange ting er i proces: Idrætsskole, motion og bevægelse, nye 

klasser, nye teams. 

Skole: Opstart har været spændende med blandt andet ture for de ældste elever. 

Kursus ved Martin Gertz på onsdag for alt personale i forhold til motorisk udvikling. 

DUS:  

Fin opstart. Fortsat i gang med Fælles Mål for DUS samt MinUddannelse 

 

2. Invitationer til fælles arrangementer omkring inklusion. 

Invitationer videregivet. 

 

 



3. Anvendelse af lokaler af både interne og eksterne brugere. 

 

Lokalerne bliver ikke altid efterladt i samme stand, som udlånt af eksterne brugere. 

Det opleves af skolen allerede er hårdt slidt, til trods for ny renovering. 

 

Forslag:  

- Elevrådet kan hjælpe med at lave regler/skilte for oprydning. 

- Hver klasse har et område, de er ansvarlige for. 

 

4. Elevråd 

Elevråds formand og næstformand inviteres fremover med til skolebestyrelsesmøderne. 

 

5. Parkering 

Af hensyn til bus er det en udfordring med parkeringer midt på pladsen. 

Udfordringer: 

- For mange biler, særligt om morgenen 

- Parkerer udenfor parkeringsbåse skaber udfordringer for bus, hvilket betyder, at 

bussen bakker 

 

Forslag: 

- Få flere til at cykle 

- Få flere til at tage bussen 

- Lave standsning fremfor parkering på nogle pladser 

- Skolepatrulje 

 

JCP bringer drøftelsen videre med Nordjyllands Politi. 

 

6. Mobiltelefoner i skole og DUS 

Emnet er tidligere drøftet.  

Drøftet videre med forslag. Næste skridt: Personale og elevråd inddrages i drøftelsen, 

hvorefter det drøftes på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

7. Eventuelt 

MorgenDUS-2: 

Forslag herom er bragt videre til skolerådmand, men med foreløbigt afslag. 

 

8. Næste møde 

- Mobiltelefonpolitik 

- Trafik 

- Retningslinjer for uanmeldte gæster på Nøvling Skole og Børnehave 


