
 

 
 
 

Mødetype:  Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 27. marts 2019 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Nørrevangsskolen 

Mødeleder: Karin 

Referent: Knud 

Fraværende: Afbud fra Kenneth 

 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 

 Intet nyt. 

3. Elevrådet 

 

Fast punkt. 

 

Punktet bruges til ori-

entering fra elevråds-

arbejdet, ønsker og 

tiltag som elevrådet 

måtte have. 

 Maria fortæller om elevrådsmøde her på 

NØR: Udluftning er blevet drøftet. Plakater 

lavet med forslag til udluftning til de for-

skellige afdelinger og klasser. Uddeles i start 

april. 

Mobilregler drøftet – udskolingen har fået 

udleveret kasser til opbevaring af mobiler i 

timerne, dog bruger nogle elever så bare 

computeren, men generelt går det godt. 

Elevrådet har drøftet, at grundskolen ikke 

bruger mobil skoledagen igennem, at udsko-

lingen kan bruge mobilen i pausen.  

Drøftes videre i elevrådet. 

4.  Skoleråds møde d. 11. 

marts 

Jan informere Orientering   Konsulent fortalte om - Kendetegn ved sko-

len for alle. 

Høringssvar omkring specialområdet lavet 

her blev fremlagt. 

5. Næste års planlægning - Obligatoriske valgfag 

- Klasser 

- Kortere skoledage 

Drøftelse og beslut-

ning 

 Kortere skoledage underskrevet. 

2 årig valgfag indføres med afsluttende 

prøve og karakter. 



 

Et samarbejde med Tradium om HDS drøf-

tes. Første møde afholdt her. 

NØR udbyder HDS, musik, madkundskab 

Klasser: Timefordeling tilsendt i forhold til 

næste skoleår. Desværre betyder det, at sko-

len næste skoleår må afgive 4 personaler. 

Nedgang af elever i nuværende 0. kl. betyder 

kun to 1. kl. næste skoleår. 

Små klasser i grundskolen, større klasser i 

udskolingen 

NØR oplever stor tilgang af elever til udsko-

lingen. 

6.  Lektionsplanen 2019-20 Drøftelse og godkendelse af sko-

lens lektionsplan 

Bilag 6 

Til godkendelse  Lektionsplan gennemgået. Skolebestyrelsen 

godkender lektionsplanen. 

7. Høringssvar Tandplejen 

Bilag 1-4 

Høringssvar  SB udarbejder et høringssvar omkring sce-

narie 3 

8. Høringssvar  Specialområdet 

Bilag 5 

Høringssvar  SB laver et høringssvar for forslag til ny or-

ganisering af specialområdet. nr. 2. Skolen 

er for alle. 

Vigtigt at ressourcer følger med til etable-

ring, samt de rette personalekompetencer til 

specialklasser her på NØR – herunder fast 

tilstedeværelse af PPR-personale og social-

rådgiver på NØR. 

9. Renovering af faglokaler Orientering  Orientering   Personale fra NØR og forvaltning har udar-

bejdet planen. Iværksættes til sommer. 

10. Renovering af udeområdet Orientering  Orientering   Udvalg mødes igen 12. april. Målet er 

iværksættelse til sommer. 

11. Dialogmøde med udvalget 26-3 kl.20.00 Orientering  Møde m. lokalpolitiker. B.la. blev mang-

lende ressourcer til 2-sprogede drøftet. 



 

12. Bestyrelsen  Rekruttering af nye medlemmer Beslutning   De forskellige medlemmer /forældre spørger 

andre forældre om mulighed for at indgå i 

bestyrelsen. 

Vi forventer at bestyrelsen er fuldtallig til 

mødet 30-4-2019 

Evt.      

 

 Næste møde i Bestyrelsen er d. 30-04-2019 kl. 17.00 


