Skolebestyrelsesmøde

27. januar 2020 17.00-19.00
Deltagere:
Ane Mathiesen, Annette M. Kragelund, Christina T. Jensen, Mads Grosen, Marie T Hedetoft-Fraire Romano,
Mikael K. Kvist-Jacobsen, Mona Markussen, Mette Alsbjerg Jensen, Anne-Sophia S. Nielsen, Mille de
Neergaard Larsen, Maj Skårhøj, Jens Christian Pedersen (Referent).
Fraværende:
Lene Horn, Helle Schnefeld.
1. Godkendelse af dagsorden. 1 min.
2. Orienteringer fra: 10 min.
a. Formand
b. Ledelse – Orientering fra Skoleudvalget.
c. Forældre
d. Medarbejdere
3. Elevernes punkt. Hvad rør sig i elevrådet pt? 5 min.
4. Skolebestyrelsesvalg 16. marts v. AMK 30 min.
I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2020, har vi brug for at få et overblik over, hvem der er på
valg. Vi har fra skolens side søgt højt og lavt, for at finde ud af, hvem der oprindeligt var på valg her
til foråret, men den viden findes ganske enkelt ikke. Derfor har vi nu brug for at beslutte, hvem der
er på valg, og hvem der sidder to år mere og derefter er på valg.
a. Hvem er på valg?
b. Procedure og plan for valget.
5. Rotationsmedarbejder. – Ansættelsesudvalg. 10 min.
Vi har i forbindelse med div. Uddannelser blandt vores personale fået mulighed for at ansætte en
rotationsvikar i x-antal timer om ugen det næste halve år. Vikaren skal bl.a. dække kendt fravær,
være ekstra hænder i DUS og give plads til at lærerne får tid til fordybelse til nogle opgaver, der
ligger og venter. Vi skal derfor have dannet et ansættelsesudvalg.
6. Princip om evaluering.
Kort information om hvor vi er i processen, og hvordan vi kommer videre herfra.
7. Arbejde med princip for elitesport og musikskole. 45 min.
For at komme videre i vores lokale arbejde med de lovpligtige principper, forsøger vi at nå i hus
med følgende princip for Nøvling Skole:
a. adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale
musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9,
8. Medicinering af elever. Info v. JCP. 10 min.
9. Samarbejde med Nøvling Boldklub om helhedsplanen for Nøvling. Tannit og JCP. 5 min.
10. Evt. 5 min.
11. Punkter til næste møde d. 2019.

Referat:
1. Godkendt.
2. Orienteringer fra:
a. Formanden:
Henvendelse fra BHov, der inviterer til arrangement omkring familier med særlige behovs
mentale sundhed.
b. Ledelsen:
Orientering omkring Skoleudvalgets arbejde med Fælles Ledelse.
Børnehaven har begyndt arbejdet med TOPI.
c. Forældre:
Et forslag omkring skolepatrulje. JCP undersøger.
d. Medarbejdere:
Fælles Mål for DUS: Arbejdet med målformuleringer fortsætter og nærmer sig afslutningen.
Professionel kapital: Alle skoler i Aalborg Kommune skal arbejde med en undersøgelse i
professionel kapital. Denne undersøgelse går i gang nu. Arbejdet afsluttes med, at der
udvælges fokusområder som vi vælger at sætte fokus på.
3. Elevrådet:
a. Næste elevrådsmøde skal følgende drøftes:
Teatertur, toiletter og garderober, legepatrulje, skolebestyrelsesmøde.
4. Skolebestyrelsesvalg
Der afholdes skolebestyrelsesvalg i dette forår.
Følgende kan vælges til skolebestyrelsen:
- Forældre og plejeforældre
- Stedforældre (kræver samtykke)
- Ægtefæller til forældremyndighedsindehaver
- Biologiske forældre uden forældremyndighed

Vigtige datoer:
24. februar 2020: Deadline for valgliste
16. marts 2020: Orienteringsmøde
26. marts 2020: Deadline for valgtilkendegivelse
30. marts 2020: Valgmøde. Bliver der enighed om rækkefølgende på de opstillede kandidater, er
der fredsvalg. Hvis der ikke er enighed, afholdes der valg.
27. april 2020: Deadline for elektronisk valg til skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen skal bestå af:
-

5 (7) forældrerepræsentanter fra skoledelen
2 medarbejderrepræsentanter fra skoledelen
2 elevrådsrepræsentanter
2 forældrerepræsentanter fra børnehaven

-

1 medarbejderrepræsentanter fra børnehaven
Ovenstående har stemmeret.
Skoleleder og afdelingsleder deltager ligeledes på møder uden stemmeret.

Valgbestyrelsen består af:
Skoleleder Annette Møller Kragelund
Formand for den afgående skolebestyrelse Christina Thorsted Jensen
Forældrerepræsentant Michael Kullberg Kvist-Jacobsen
Valgbestyrelsen afholder planlægningsmøde og meddeler
Følgende er på valg:
-

Christina Thorsted Jensen (Genopstiller ikke)
Lene Horn (Genopstiller ikke)
Maria (Udtrådt af bestyrelsen)

Derudover skal der vælges to suppleanter.
Følgende er ikke på valg:
-

Mette Alsbjerg Jensen
Helle Schnefeld
Maj Skårhøj
Michael Kullberg Kvist-Jacobsen

5. Rotationsmedarbejder
Vi har pt. et opslag angående en rotationsmedarbejder 20 timer i 14 uger. Opgaven kommer
primært til at bestå af DUS-timer samt timer i skoledelen.
6. Evaluering: Princip omkring evaluering
Der indsamles materiale fra skole, DUS og børnehave for, hvordan vi pt. evaluerer
elevernes/børnenes læring og trivsel.
Dette præsenteres på et skolebestyrelsesmøde, hvorefter vi drøfter, hvordan princippet for
evaluering skal fastlægges.
7. Princip for elitesport og musikskole.
Er der elever, der dyrker idræt eller musik på eliteplan, skal der være princip for, hvordan
undervisningspligten overholdes.
Arbejdsgruppen hertil består af Mikael, Mette og Maj, der udarbejder et udkast til næste
skolebestyrelsesmøde.
8. Medicinering af elever.
Orientering omkring retningslinjer for medicinering af elever. Skolebestyrelsen opfordrer MEDudvalget til at lave retningslinjer, der ligeledes gælder akut-sygdom.

9. Samarbejde med Nøvling Boldklub omkring ny bebyggelse af klubhus.
Der er rigtig godt samarbejde mellem fodboldklubben, skolen og børnehaven.
Tannit og JCP deltager torsdag i næste uge i arbejdsmøde med Sundheds- og kulturforvaltningen
samt Nøvling Boldklub angående det videre forløb.
10. Eventuelt:
Spørgsmål til fravær.
11. Punkter til næste møder:
- Drøftelse angående ansættelsesudvalg.
- Princip for opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i
musikskole
- Skolebestyrelsesvalg.

