
 

 
 

 

Mødetype:  Skolebestyrelsesmøde 
Tid: 30. januar 2018 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Personalerummet på Nørrevangsskolen 

Mødeleder: Lone 
Referent: Martin 

Fraværende: Maggie, Kennet 

 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 

 Lone har været til møde ved DLF om-
kring folkeskolen og indsatser. Vi har 
ansat Inge-Lise Kjær. I forhold til tale-
klasserne arbejdes der på personalesam-
mensætning og elevsammensætning, for 
fortsat at sikre et fagligt højt niveau. Vi 
skal have skolefest 8-2-2018. 5-6 kl. er 
godt i gang med forberedelserne til årets 
musical. Star Wars er temaet. Børneha-
verne og deres forældre inviteres til ge-
neralprøve torsdag formiddag. En af se-
kretærerne har fået nyt job, Samtale 
mandag d. 26. feb.  
Ansættelsesudvalg fremtidig: Faglig TR, 
personale m. tilknytning til berørte afde-
ling/ klasse/stilling, repræsentant fra SB, 
ledelse. 

2. Elevrådet 

Maggie 

Fast punkt. 

 

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

  Møde for de yngre elever. Besøg af By-
sekretariatet. Arbejdsspørgsmål omkring 
udearealer og området. Tryghed efter 
skoletid. 
Præsenteres på næste SB af elever. 

3. Udtalelse ift. kvalitets-

rapporten 2017 

Skolebestyrelsen skal lave en 

udtalelse ift. kvalitetsrappor-

ten. Udtalelsen skal sendes til 

forvaltningen senest 1-2-2018 

Se bilag 1 

Udarbejdelse af ud-
talelse 

 Gennemgang af rapporten med relevante 
nedslag. 

MED har lavet en udtalelse, som gen-
nemgås.  

SB tilslutter sig udtalelse. 



 

4.  Drøftelse af kommende 
aftaler mellem Nørre-
vangsskolen og forvalt-
ningen 

Hvilke to-tre aftalemål skal vi 
på Nørrevangsskolen arbejde 
med de næste 2 år. 

Se bilag 2 

De nye aftalemål 
skal sendes til for-
valtningen inden 
den 28-2 

 Nørrevangsskolen vil de næste to år ar-
bejde med fagligheden og herunder ud-
viklingen af PLC. Vi vil også have et 
øget fokus på elevfremmødet.  
Trivsel medtages som indsats. 

5. Budget 2018 Se bilag 3   Gennemgang af budgettet.  

 

6.  Skolebestyrelsesvalg Valgbestyrelsen fremlænger 
planen for valget på Nørre-
vangsskolen 

  Valgbestyrelsen fremlagde planen for 
skolebestyrelsesvalget på Nørrevangs-
skolen. Der sendes invitation ud til valg-
møde 26-2-2018. 
Personalet og SB opfordres til at se efter 
mulige kandidater. 

7-3-2018 slutter mulighed for opstilling 
af kandidater. 

Hvis der skal være fredsvalg bliver dette 
8-3-2018  

7. Antal nye elever til 
0.klasse 2018-19 

Bestyrelsen drøfter antallet af 
0.klasser til kommende skoleår 

  Der er pt. udsigt til 3 børnehaveklasser. 

Evt.      

 

 Næste møde i Bestyrelsen er d. 07.03.2018 

 


