
 

 
 
 

Mødetype:  Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 10. April 2018 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Personalerummet på Nørrevangsskolen 

Mødeleder: Lone 

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 

 Ud fra tal i forhold til næste skoleår, skal 

NØR have ansat en børnehaveklasseleder. 

Ledelsen er i gang med næste skoleår. Fag-

fordeling åbner 25. april. 

10 kl. får 2 klasser til kommende skoleår. 

Modersmålsundervisning udgår til kom-

mende skoleår. 

I forhold til elevløft og 9. kl. er det lykkedes 

at få fagpilot i matematik tilknyttet hver tirs-

dag frem til sommer, samt skolens mat-vej-

leder bliver tilknyttet i ekstra timer til 9. kl. 

Personale og ledelse er afventende i forhold 

til kommende overenskomstforhandlinger. 

Skolefoto skal være punkt til næste møde. 

Oasen drøftes i forhold til antal elever, fri-

pladser osv. Til kommende SB-møde udar-

bejdes der et SKRIV. 

 

3. Elevrådet 

Maggie 

Fast punkt. 

 

Punktet bruges til ori-

entering fra elevråds-

arbejdet, ønsker og 

tiltag som elevrådet 

måtte have. 

 Ikke noget nyt fra elevrådet.  

Lys fra loftsvinduer drøftes, da det er for-

styrrende i forhold til klassernes Active-

Boards, når solen skinner. Ledelsen taler 

med IT-afdelingen om dette. 



 

Spørgeundersøgelse på vej om elevernes ad-

færd i området – f.eks. hvem leger sammen, 

hvorhenne?  

4.  Lektionsplan 2018-19 Se bilag: 

Lektionsplan 2018-19 

Timetildeling 2018-19 

Orientering og dialog  Tildeling af timer til minimum. Der kan godt 

ændres lidt på tildelingen. 

Udskolingen arbejder med at lave nogle fag-

dage, temadage. 

Drøftes ligeledes på kommende fagforde-

lingsmøde. 

SB vælger at tilføre en ekstra lektion i ud-

skolingen til naturfagene. Dette drøftes og 

aftales med personalet. 

Lektionsplan for 2018-2019 godkendt af SB. 

 

5. Kortere skoledage Skal vi på Nørrevangsskolen søge 

om kortere skoledage i skoleåret 

2018-19 

 

Drøftelse  Der ønskes kortere skoledage. Det giver mu-

lighed for at være to lærere i flere timer, og 

større fleksibilitet i timerne. 

Der ansøges igen. 

6.  SSP- aften d.25-4 SSP Østjylland inv. Til drøftelse 

om digital dannelse. 

I Århus. 

Drøftelse og beslut-

ning 

 SB giver besked til Martin, om de deltager 

foruden Lone. 

7. Skolebestyrelsesvalg Hvem er valgt  Orientering  Fredsvalg: Liste findes på Intra. Konstitue-

res på første møde i august. 

8. Skolebestyrelsens afslut-

ning 

Dato for mødet   Afslutning d. 12. juni på Niels Ebbesens 

Spisehus kl. 17.30 

9.  DM i skoleudvikling.    Udsættes til næste møde. 

Evt.     Ingen punkter 

 
 Næste møde i Bestyrelsen er d. 09.05.2018 
 


