
 

 

Referat 

Skolebestyrelsesmøde d. 25. feb. 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, Maj Skårhøj, Mette Alsbjerg Jensen, Helle Schnefeld, Jens 
Christian Pedersen (Referent). 
 
Fraværende:  
Lene Horn, Anne-Sophia S. Nielsen, Mille de Neergaard Larsen. 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Orienteringer fra:  

a. Formand:  

b. Ledelse: 

c. Forældre 

d. Medarbejdere 

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

4. Skolebestyrelsesvalgmøde 16. marts  

5. Arbejde med princip for elitesport og musikskole.  

6. Præsentation af data samt fokuspunkter for Nøvling skole  

7. Evt.  

8. Punkter til næste møde d. 25. marts 2020. 

  

  



Referat 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Orienteringer fra:  

a. Formand:  

i. Orientering om den fælles indsats i forhold til ny ledelsesstruktur på skolerne i 

Aalborg. 

b. Ledelse: 

i. Daniel er ansat i rotationsvikariat de næste 14 uger 20 timer om ugen. 

ii. Information omkring vores høringssvar på den ny ressourcemodel. 

c. Forældre 

i. Spørgsmål til Aula og anvendelsen af meddelelser i forhold til opslag på 

opslagstavlen. 

d. Medarbejdere 

i. Intet nyt. 

3. Elevernes punkt.  

Elevrådet deltog ikke på mødet. 

 

4. Skolebestyrelsesvalgmøde  

Mandag den 16. marts 2020 afholdes der valgmøde i forhold til skolebestyrelsesmødet. Vi håber, at 

alle forældre kommer. 

17.00-18.00: Valgmøde for forældre, underholdning og aktiviteter for børnene. 

18.00-19.00: Fællesspisning for alle. Menuen er pulled pork burger. 

 

5. Arbejde med princip for elitesport og musikskole. 

Punktet udskydes. 

 

6. Præsentation af data samt fokuspunkter for Nøvling skole  

AMK gennemgår div. relevante data for skolen i forhold til nationale tests, medarbejdernes 

fraværsprocent, kompetencedækning samt elevernes trivselsmåling.  

Tallene har været genstand for en læringssamtale med Skoleforvaltningen i starten af året, som har 

affødt nogle fokuspunkter, som skolens ledelse nu arbejder med i samarbejde med skolens 

pædagogiske personale. 

 

7. Evt. 

a. Trafiksikkerhed og skolepatrulje. 

b. Bustransport til aktiviteter. Hvordan går det? 

c. Udsmykning af skolen og lokaler. Hvordan kan vi holde skolen pæn? Forslag: Temauge. 

 

8. Punkter til næste møde d. 25. marts 2020. 

a. Budget 

b. Arbejde med princip for elitesport og musikskole.  

c. Princip for evaluering 

d. Nationale test 


