
 
 
 
Mødetype:  Skolebestyrelsesmøde 
Tid: 30. september 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 

 9. årgang er taget til Berlin - det går godt. 
Turen skal bruges i forbindelse med 
kommende projektopgave. 
 
7/10 - kl. 14.00  møde om kommende 
kommunikationsstrategi med forvaltningen. 
 

Første sprogprøver gennemført - det er 
generelt gået godt. 

 
Skolefoto: Vi skal have ny fotograf - 
Odense skolefoto har tilbudt sig. SB 
godkender Odense skolefoto. 

Salah efterspørger om møder fremadrettet 
tidsmæssigt kan flyttes. SB starter 
fremadrettet kl. 17.30. 

Uge 41 er temauge for alle på skolen. 

6.-7. kl. skal plante træer i uge 41 til skolens 
egen skov 

3. Elevrådet 

 

Fast punkt.    Maria 8b er blevet valgt som 
elevrådsformand delt med Abdullah fra 7b. 
Maria er deltagende på fællesrådet for 
eleverne.  

Kommende emne i elevrådet - hvordan taler 
vi til og om hinanden. Omgangstonen. 
 



 
Måske skal der være venskabsklasser osv.? 

De ældre elever kan hjælpe de yngre elever 
i klasserne. 

Tag det op til fællessamling. 

Ledelsen ønsker,  at elevrådet arbejder 
videre med emnet. 

4.  Skolebestyrelsernes 
landsmøde i nov. 

Skal vi deltage? 

 

   15.-17. nov i Nyborg. Jan deltager. 

5. Nordrefællesdag  Skolen og fritidshjemmene 
lavede en fælles dag for 0. til 5. 
klasse på Nordrefælled. 6-9-2019 

I fællesskabets navn 

Orientering   Gennemgang af mappen med billederne af 
en fantastisk dag. Mappen indeholder også, 
drejebog, avisudklip og mere. 
En dag med glade børn. Gentages til næste 
skoleår. 

6.  Skolebestyrelsen og 
forældrene 

Hvordan kommer 
skolebestyrelsen tættere på 
forældrene i den enkelte klasse 

Drøftes   Evt. et stort forældremøde for alle.  
Evt. et møde omkring omgangstonen. 
Fortællinger om nørrevangsskolen. 

Forældrene inddeles efter sprog.  

Er sproget en barriere for deltagelse? 
Kan vi bruge hinandens 
kompetencer/kulturelle baggrund? 

Punktet bliver et emne fremadrettet. 

Næste møde arbejder vi med planlægning.  

7. Skole Hjemsamarbejdet Hvad har forældrene behov 
for?/hvad har skolen behov for? 

   Evt. differentieret antal samtaler - nogen har 
mere/mindre behov for samtaler.  

Er forældreråd en forældet ordning? 

Punktet bliver et emne fremadrettet. 

8. Bevægelsesprofil  Fortsat drøftelse og orientering 
om status 

   bestyrelsen mener at vi starter idrætsklasser 
fra 7. årgang, bestyrelsen vil i forhold 
skoleårets planlægning prioritere bevægelse 
på 6. årgang. 

Evt.       



 
 

Næste møde i Bestyrelsen 5-11-2019 


