
 

 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde - Nøvling Skole og Børnehave 

2. december 2019 

17.00-19.00 

 
Deltagere:  
Ane Mathiesen, Annette M. Kragelund, Jens Christian Pedersen (Referent), Christina Thorsted Jensen, Lene 
Horn, Mads Grosen, Mikael K. Kvist-Jacobsen, Mona Markussen, Maj Skårhøj, Mette Alsbjerg Jensen, Anne-
Sophia S. Nielsen, Mille de Neergaard Larsen, Helle Schnefeld, Marie T Hedetoft-Fraire Romano, 
 
 
Afbud:  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden.  

2. Orienteringer fra:  

a. Formand – Laura udtræder af skolebestyrelsen.  

b. Ledelse 

c. Forældre 

d. Medarbejdere 

3. Elevernes punkt. Hvad rør sig i elevrådet pt? 

4. Idrætsskole. Orientering om status på nedlægning af projektet.  

5. Opsamling på arbejdsgruppens arbejde om udearealerne.  

6. Politisk møde om klubfaciliteter/børnehave – orientering.  

7. Opsamling på henvendelser vedr. forligsforhandlingerne og 2. behandling af budget.  

8. Ny ressourcemodel – møde d. 11. dec. 2019. Beslutning om hvem der deltager. 

Vi har følgende pladser:  

2 ledelsesrep. 

2 forældrevalgte 

1 medarbejder. 

9. Eventuelt 

10. Punkter til næste møde. 

  



 

Referat: 
 

1. Godkendt. 

2. Orienteringer: 

Laura ønsker at træde ud af skolebestyrelsen. 

Medarbejder: DUS er efterhånden godt kørende på MinUddannelse. 

 

3. Elevrådet: 

Elevrådets sidste møde: Søgte penge til elevrådet, for at finansiere en teatertur for 4.-6. klasse. 

Næste elevrådsmøde skal der tales om orden og oprydning i garderober, fællesområder og toiletter. 

 

4. Idrætsskole 

Projektet lukkes ned i sommeren 2020. Vi får heldigvis lov til at gøre uddannelserne færdig. Vi får stadig 

certificeringen ”Idrætsskole” betalt for to år. 

Vi laver vores egen udgave af idrætsskole, for at tilstræbe, at vi fortsat arbejder med elevernes motoriske 

og fysiske udvikling, for at styrke både trivsel og læring. 

 

5. Udearealer  

Arbejdsgruppen har mødtes en gang, hvorefter der er sat i gang i skrivearbejdet med ansøgninger. 

 

6. Status på igangværende arbejdsgrupper. 

Gennemgået. 

7. Henvendelse vedrørende forligsforhandlinger 

I forbindelse med forligsforhandlinger blev der indsendt henvendelse vedrørende idrætsskole og 

besparelse på ledelse. Begge punkter blev underskrevet i samarbejde med andre skoler i lignende situation. 

 

Vi afventer den videre proces i forhold til forslag på besparelse på ledelse. 

 

8. Ny ressourcemodel 

Forslag til ny ressourcemodel er udsendt. AMK udsender bilag til alle. 

Der er orientering til skolebestyrelserne den 11. december 2019 på Filstedvejens Skole.  

AMK, JCP, Lene og Tannit deltager. 



 

15. januar 2020 er der frist for høringssvar. 

 

9. Eventuelt 

Der blev afholdt introaften for kommende 0. klasser onsdag den 27. november. Mødet gik godt og 

fremmødet var fint. Annette, Christina og Jan deltog sammen med to elever fra sidste års 6. klasse. 

 

 

10. Næste møde: 

Onsdag den 18. december 2019 klokken 17.00-19.00: 

- Status på forældrevalg til skolebestyrelsen. 

- Ny ressourcemodel: Høringssvar. 

 


