
 

 
 
 

Mødetype:  Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 25. februar 2019 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Nørrevangsskolen 

Mødeleder: Karin 

Referent: Knud 

Fraværende:  

 Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af referat Se bilag Til godkendelse  Godkendt 

2. Orienteringer (formanden, 

ledelsen, andre)  

Fast punkt. 

 

Orientering om nyt 

siden sidst fra kurser, 

skolens dagligdag el. 

lign 

  Skolefest afholdt m. 2 forestillinger i salen, 

hvilket hold omkring musical var glade for. 

Salg af mad i kantinen gjorde det mere af-

dæmpet i afdelingerne. Boderne gik godt. 

Skolehjem-læringssamtaler – 3. gang af-

holdt. Personale er bedt om overvejel-

ser/evaluering af dagene. Hvordan skal det 

se ud næste skoleår? 

3 elever har mistet forældre. Stor opmærk-

som og fokus på at hjælpe eleverne. Sorg-

plan/kasse virkede godt som støtte til perso-

nale. 

Skoleleder, formand for SB og TR inviteret 

til foredrag med Helle Hein 24. april 18.30-

20.30. 

Ansættelser på vej af sekretær og lærer. 

Ansøgning om kortere skoledage: SB be-

mærkning – SB ønsker, at NØR ansøger om 

kortere skoledage. 

Konfirmationsforberedelse: SB på NØR me-

ner, at 2 UUV omkonverteres til forbere-

delse. 

Jan skal til skolerådsmøde d. 11. marts.  



 

3. Elevrådet 

 

Fast punkt. 

 

Punktet bruges til ori-

entering fra elevråds-

arbejdet, ønsker og 

tiltag som elevrådet 

måtte have. 

 REF: opgaver fortsætter. 

Elevrådsmøde på NØR på vej. 

4.  Mobilpolitik  

Udsat fra januar møde 

Bilag 1   Ledelsen kommer med et forslag til et prin-

cip til SB. Kommer også omkring PU 

5. Princip vedr. elevfravær 

Udsat fra januar møde 

Bilag 3   Bemærkning vedr. 10. kl. om at ringe ind 

skal slettes. 

6.  Princip vedr. lejrskoler 

Udsat fra januar møde 

Bilag 2   SB: En hytte/lejrtur i grundskolen og i ud-

skolingen, samt en udlandstur på 9. årgang. 

Ledelsen kommer med et udkast til et prin-

cip. Skal omkring PU ligeledes. 

7. Årsberetning  Årsberetningen bliver i år digital  

Bestyrelsen drøfter løbende hvil-

ket indhold der skal være. 

  Skolefest 

8. Bruger tilfredshed Gennemgang og drøftelse af rap-

porten 

Bilag 4 

Det videre arbejde og 

information til foræl-

drene 

 En god brugertilfredshed. 214 forældre har 

svaret – ca. 40 %. Overordnet set positiv 

fremgang. Undersøgelsen kan ses på skolens 

hjemmeside 

Ledelsen kommer med en handleplan ud fra 

undersøgelsen.  

9. Regnskab 2018 Gennemgang af regnskabet for 2018   SB godkender forslag til brugen af det opstå-

ende overskud. 

10. Midler til udeområdet Det videre arbejde med udeområdet.   SB godkender forslag til brugen af det opstå-

ende overskud. 

11. Skolens indretning Skal vi have prioriteret midler til 

indretning af klyngerne 

  SB godkender forslag til brugen af det opstå-

ende overskud. 

Evt.     Brugerbetaling i Oasen afklares af ledelsen 

 



 

 Næste møde i Bestyrelsen er d. 25-02-2019 kl. 17.00 


