
 

 
 
 

Mødetype:  Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 5. November 2019 kl. 17.30-19.30 

Mødested: Nørrevangsskolen 

Mødeleder: Karin 

Referent: Knud 

Fraværende: Kenneth, Anja, Jacqueline, Nargiza, Randi, Saleh 

 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 

 Terminsprøver for 8.-10. kl. i uge 46 

Åbent hus for nye kommende elever onsdag 

d. 6.11. til 0. kl. 

Legeplads er ved at etableret. Kommunika-

tion herom er central. 

Læringssamtaler på vej i nov. 

Indsats med Professionel Kapital sat i gang 

gennem personale og MED. MED skal ar-

bejde videre med input fra personale på in-

ternat. 

3. Elevrådet 

 

Fast punkt.   FER: mobning, toiletter, affald, valgfag blev 

drøftet på mødet. Arbejder videre med em-

nerne 

Elevråd på skolen: Sprog her på skolen blev 

drøftet som smitter fra de store til de små. 

De store er ofte rollemodeller for de små. 

Noget er måske en vane. Hvordan siger man 

fra som elev? 

Elevråd drøfter videre omkring sproget på 

næste møde. 

4. Aula Hvordan er vi kommet i gang Orientering og 

spørgsmål 

 Umiddelbart er personale kommet godt i 

gang. Intra bruges dog fortsat, da Aula er 

fortsat under udvikling. Forældre er også 



 

kommet på Aula nu. Til kommende lærings-

samtaler laves der en Aulacafé for at alle 

forældre kan komme godt i gang 

5. Kommunikationsstrategi Orientering fra mødet 5-11-2019 

 

Orientering om den 

fremadrettet proces 

 16.12.19 skal skolebestyrelsen godkende 

skolens kommunikationsstrategi. Her tænkes 

b.la hvad skolen vil være kendt for. 

Skolens udvalg kommer med et bud. 

6.  Skolebestyrelsen og foræl-

drene 

Hvordan kommer skolebestyrel-

sen tættere på forældrene i den 

enkelte klasse 

Fra 30-9-2019: 

Evt. et stort forældre-

møde for alle.  

Evt. et møde omkring 

omgangstonen. For-

tællinger om Nørre-

vangsskolen. 

Forældrene inddeles 

efter sprog.  

Er sproget en barriere 

for deltagelse? 

Kan vi bruge hinan-

dens kompeten-

cer/kulturelle bag-

grund? 

Punktet bliver et 

emne fremadrettet. 

Næste møde arbejder 

vi med planlægning. 

 Udsættes til næste møde 

7.  Budget 2020-23 Der er indgået politiske forlig. 

Jan og Martin deltog i dialogmø-

det d.9-10-2019  

Se bilag 1, 2 og 3 

Orientering  Der er ekstra midler til IT. Familieområdet 

har fået ekstra midler. 

8. Trivselsmålingen Orientering om processen   Elevmåling lavet før sommerferien 2019 er 

en del af dette skoleårs klassekonferencer. 



 

Generelt går det godt. Især ligger skolen me-

get lavt med mobning, hvilket er flot. 

9. Fravær Der er nye regler på området Orientering  Skolelederne har fået kompetencerne får at 

inddrage børnepenge – har en elev 15% 

ulovligt fravær, kan dette være en mulighed. 

15% ulovligt udgøres pr kvartal. Skolen ud-

sendte før efterårsferien et brev herom. 

10. Bevægelsesprofil  Fra 30-9-2019: 

Bestyrelsen mener at vi starter 

idrætsklasser fra 7. årgang, besty-

relsen vil i forhold skoleårets 

planlægning prioritere bevægelse 

på 6. årgang. 

Orientering om status  

 

 Et brev herom er ved at blive udfærdiget.  

Skolen er i dialog med forvaltningen om-

kring profilen 

11. Planlægning af sidste møde 

inden jul  

Hvordan ønsker Bestyrelsen mø-

det afviklet 

Drøftelse 

 

 Først møde, næst frokost og pakke spil 

Pakkespil – en pakke 20 kr. 

 

Evt.     Punkt til næste møde: Nyt fra Jan 

 
 Næste møde i Bestyrelsen 16-12-2019 kl. 17.00 


