
 

 
 
 

Mødetype:  Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 2. september 2019 kl. 17.00-19.30 

Vi starter med årsmøde i kantinen fra 17.00 til 17.30 

Mødested: Nørrevangsskolen 

Mødeleder: Karin 

Referent: Knud 

Fraværende:  

Nye medlemmer af Bestyrelsen: Saleh Kwismi (børn i 2. 4. og 8.klasse) og 

Nargiza Borchigova (børn i 1. 4. og 5. klasse) 

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

1. Godkendelse af de to sidste 

referater 

Se bilag Til godkendelse  Godkendt. Eftersendes til alle. 

2. Orienteringer (formanden, 

ledelsen, andre)  

Fast punkt. 

 

Orientering om nyt 

siden sidst fra kurser, 

skolens dagligdag el. 

lign 

 Velkommen til nye medlemmer. 

Har efter ferien ansat nyt lærer. 

AS er blevet fejret – fortjenstmedaljen. 

Skoleåret er kommet i gang. 

7. årgang på tur til KBH. 9. årgang i uge 40 

til Berlin. 

HDS – lokale ikke færdig endnu, men snart 

klar. 

Skoleårets læringssamtaler for 0-5. kl. kom-

mende onsdag. 

Forældreskole for 0. kl. med 3 workshops, 

netop godt overstået. 

 

Hele bestyrelsen er inviteret til dialogmøde 

d. 8/10 – 19-20.30 omkring budget. 

Skolerådsmøde udsat til dec. 

Alle skole skal i dette skoleår arbejde med 

Professionel Kapital. B. la. Skal alle besvare 

et skema omkring dette. I efterår kommer 

også en APV undersøgelse for personale og 



 

en undervisningsmiljø-undersøgelse for ele-

ver. 

 

3. Elevrådet 

 

Fast punkt.   I kommende tid samles elevrådet. Ny for-

mand og næstformand skal vælges. 

4.  Høring vedr. befordring  Udvidet forslag til ændret befor-

dringspraksis i de specialiserede 

skoletilbud sendes i høring hos 

alle skoler og skolebestyrelser. 

 

Skole- og uddannelsesudvalget 

godkendte den 18. juni 2019 et 

forslag til en udvidet befordrings-

praksis i de specialiserede skole-

tilbud. 

 

Forslaget betyder, at fra den 1. 

oktober 2019 vil det være muligt 

for skolerne, at oprette to yderli-

gere ankomsttidspunkter til mor-

gen-SFO og to yderligere afhent-

ningstidspunkter efter endt skole-

dag, udover den befordring der 

selvfølgelig etableres til skoleda-

gens begyndelse og afslutning, ef-

ter gældende regler. 

 

Godkendelsen af forslaget betyder 

også, at den nuværende befor-

dringspraksis vil blive fastholdt 

indtil den 1. oktober 2019. 

 

  Nørrevangsskolens skolebestyrelse bakker 

op om skolerådets ønsker omkring kørsel – 

at serviceniveauet sættes op. 



 

Forslaget sendes hermed i høring 

hos alle skoler og skolebestyrelser 

med høringsperiode til og med 

den 6. september 2019. Forslaget 

forventes endeligt godkendt i 

skole- og uddannelsesudvalget 

den 17. september 2019.  

 

OBS: Alle høringssvar skal sen-

des til hoeringboernogskole@ran-

ders.dk   

Se bilag 1 

5. Nordrefællesdag 6-9-2019 Skolen og fritidshjemmene laver 

en fælles dag for 0. til 5. klasse på 

Nordrefælled.  

I fællesskabets navn 

  Fredag d. 6. sep. samles skolens 0.-5. kl. og 

fritidshjemmene på Nordrefælled dag med 

afslutning på Solgården. Udenover en aktiv 

dag for eleverne, er det også tanken at perso-

nale på tværs af institutionerne og elevere på 

tværs af klasserne, får større kendskab til 

hinanden. 

6.  Sprogprøver Nørrevangsskolen skal i dette år 

gennemfører sprogprøver i 

0.klasse.  

 

  Nyt initiativ fra ministeriet. 3 sprogtest frem 

mod sommer. Første test er den vigtigste. 

Blev præsenteret på forældreskole for 0. kl., 

og blev taget godt i mod. 

Her på NØR vil der b.la. blive øvet 2 timer 

ugentlig. Hele initiativet evalueres om 2 år. 

7. Fremtiden på Nørrevangs-

skolen 

Drøftelse af et forslag om en 

idrætsfaglig retning på Nørre-

vangsskolen. 

Drøftelse  Overvejelser omkring en udvidelse med et 

ekstra spor på 7. – 8. – 9. årgang med fokus 

på idræt. 

Forslag: 5.-6. kl. får mulighed for morgen-

træning. 

Skolebestyrelsen tilkendegiver, at ledelsen 

skal drøfte videre. 



 

8. Datoer for bestyrelsens mø-

der i efteråret 2019 

2-9 

30-9 

5-11 

16-12 

Plus et årsmøde 

  Vedtaget 

Evt.     Punkt til næste møde: Skolebestyrelsernes 

landsmøde i nov. 

1. årgang har fået byggetilladelse til at få 

fjernet mur, således at 2 lokaler, bliver til 1 

stort lokale. 

 

 Næste møde i Bestyrelsen 30-9-2019 


