
 

 
 

 

Mødetype:  Skolebestyrelsesmøde 
Tid: 15. november 2017 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Personalerummet på Nørrevangsskolen 

Mødeleder: Lone 
Referent: Martin 

Fraværende: Knud, Karin, Carina 

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

1. Orienteringer (forman-
den, ledelsen, andre)  

Fast punkt. 

 

Orientering om nyt 
siden sidst fra kur-
ser, skolens daglig-
dag el. lign 

 Referat fra sidste møde skal sendes til 
bestyrelsen. 

Formanden: Carina har meldt afbud til 
Skole og Forældres Landsmøde. Britt 
deltager sammen med Tine, som er sup-
pleant til Bestyrelsen. 

Skole og Forældre inviterer til Bestyrel-
sesseminar i 2018. Emnet er Robuste 
Børn. Bestyrelsen drøfter på næste 
møde, om den vil deltage 

Lærernes dag er afholdt med succes. Der 
var glade lærere og personale på skolen 
afholdes også fremadrettet.  

Ledelsen:  

Ledelsen har været på besøg i børneha-
verne  

Åbent hus med ca. 30 børn repræsente-
ret. Input til arrangementet, forældrene 
kunne måske misforstå budskabet. Der 
blev stillet mange krav til forældrene 

Kunne der til næste år, være flere posi-
tive historier til arrangementet.  

Julearrangement d. 4-12 for fritidshjem-
børnehaver og skoleelever op til og med 
3.klasse. 



 

Skolen har deltaget i et møde i Lions for 
alle forældrene, og det vil vi arbejde på 
også bliver aktuelt næste år 

MED udvalget vil arbejde med at få la-
vet en kommunikationsstrategi på Nørre-
vangsskolen  

2. Elevrådet 

Maggie 

Fast punkt. 

 

Punktet bruges til 
orientering fra elev-
rådsarbejdet, ønsker 
og tiltag som elev-
rådet måtte have. 

 Det lille elevråd har haft besøg af Claire 
fra Bysekretariatet, Claire er med bebo-
errådet bindeled til fx Nørrevangsskolen. 
Der etableres et samarbejde mellem sko-
len og beboerrådet, som skal øge børne-
nes muligheder i området. Herunder 
også forebyggende arbejde ift. at alle 
skal have det godt.  

Hvordan bruges området, hvordan har 
børnene det med hinanden?  

Elevrådet har arbejdet super godt med 
emnet.  

Elevrådsrepræsentanterne fra mel-
lemtrinnet inviteres med, når der er 
punkter, som de kan har indflydelse på 
og interesse i.  

 Det store fælles elevråd er etableret og 
vores formand og næstformand deltager. 

Referatet fra fællesmøderne sendes med 
SB dagsordenen ud.  

3. Skolebestyrelsen arbejde 

i dette skoleår. 

Hvad skal skolebestyrelsen ar-

bejde med i dette skoleår. 

Punkt fra sidste møde 

Drøftelse   Kommende skolebestyrelsesvalg. Til 
næste møde gennemgår vi hvem der er 
på valg næste gang.  

Trafikprincip 

Branding af Nørrevangsskolen.  



 

Udeområdet. (Fonde) en ide kunne være 
at få forældre til, at søge midler. 

 

4.  Den åbne skole   Princip til godkendelse 

Bilag sendes 

Beslutning  Godkendt  

Skolebestyrelsen opfordrer PU til at ud-
arbejde en handleplan for den åbne skole  

5. Forældre inddragelse Skolen har været på personale-
tur hvor emnet var forældre-
skole på Nørrevangsskolen 

Orientering/drøf-
telse 

 Drøftelse af indholdet på internatet.  

Bl.a. planen for forældreskolen på Nør-
revangsskolen. 

0.klasses forældreskole gennemgået med 
overordnet blik på indholdet. 

Efterfølgende god dialog om vigtigheden 
af forældresamarbejdet.  

6. Næste møde Kan mødet flyttes til 18-12  Beslutning  
Datoen er godkendt, alle har en pakke 
med. (25kr) 

Evt.      

 

 Næste møde i Bestyrelsen er d. 18.12.2017 


