
 

 
 

 

Mødetype:  Skolebestyrelsesmøde 
Tid: 22. august kl. 16.30-19.00 

Mødested: Personalerummet på Nørrevangsskolen 

Mødeleder: Lone 
Referent: Knud 

Fraværende:  

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

0. Skolebestyrelsens årsbe-
retning 

Gennemgang af årsberetningen Formanden frem-
lægger beretningen, 
men efterfølgende 
drøftelse. 

30 
min. 

 

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

Fast punkt. 

 

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

 Skolen er kommet i gang efter sommer-
ferien. De nye børn til børnehaveklas-
serne blev modtaget af en flagallé.  

Umiddelbart er den nye struktur 0.-5. kl. 
kommet godt fra start. Personalet arbej-
der fortsat på detaljer omkring den nye 
struktur. 

Der er øget tilsyn i elevpauserne. 

Nyt tiltag – en månedlig fællessamling 
for alle elever. 

I forbindelse med skolens familieprojekt 
skal 10 personaler til Norge – Hamar på 
studietur for at se en familieskole. 

Skolen søger nyt personale til b.la. 
Sprogbroen og Oasen 

Obligatorisk skoleskak til 0.-5. kl. 

 
Skolebestyrelsen udtrykker stor støtte til 
formanden, at formanden ønskes at fort-
sætte. 

Kommende landsmøde er punkt på næste 



 

møde 

 

 

2. Elevrådet 

Maggie 

Fast punkt. 

 

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

 Skolebestyrelsen udtrykker en holdning 
om, at elevrådet repræsenteres med ele-
ver fra 3. kl. og op. 

Elevrådsvalg er i gang i diverse klasser. 

3. Projekt omkring lege-
plads 

Orientering om arbejdet med 
udarbejdelsen af en handleplan 
for etablering/renovering af 
skolen legepladser/udeområde 

Orientering om ar-
bejdet 

 ML orienterer om ressourcer til at priori-
terer udeområder. Byrådet har afsat øko-
nomi til dette. Flere skoler har meldt til 
dette. Lokalt skal der nedsættes en styre-
gruppe. Karin har meldt sig til gruppen. 
Kenneth er suppleant. 

4.  Fravær 

 

Punkt fra sidste skolebestyrel-
sesmøde. 
NØR har et princip, som SB 
vil gennemgå på et kommende 
SB-møde. 
 
Udarbejdelse af revideret prin-
cip. 
 

Se bilag 2,1 og 2,2 

Emnet vil løbende 
være på dagsorde-
nen. 

 

 Ledelsen kommer til næste møde med et 
udkast til et standartsvar vedr. at elever 
holder ferie på undervisningsdage. 

Princip vedr. elevfravær revideres til 
godkendelse til næste møde. 

5. Skoleåret 2017-18 Hvilke fokusområder/indsatser 
vil Bestyrelsen arbejde med i 
kommende skoleår. 

 

  Princip om den åbne skole. 

6. Bestyrelsesmøder i 2017-
18 

Datoer for kommende år be-
sluttes.  

 

Se bilag 1 

Drøftelse.  

Husk kalender 

 
Kalender revideret. 25-9 ændret til 2-10 

7. Samarbejdet med 
UVM/læringskonsulenter

Orientering om det fortsatte Orientering.  
Udsættes 



 

ne  samarbejde med UVM.  

Herunder orientering om sko-
lepuljen.  

8. Antimobbestrategien Lovændring pr.1-8-2017 

National klageinstans. 

Alle skal have en antimobbe-
strategi.  

Orientering.  
Udsættes 

9. Elevudgang i pauserne Der er et ønske om, at det kun 
er 10. klasseeleverne, der må 
forlade skolens område.se bi-
lag  

Se bilag 3 

Drøftelse  
Ønske godkendt 

Evt.      

 

 Næste møde i Bestyrelsen er d. 2.10.2017 


