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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 
Mødedato 

14-09-2016 
Mødested/lokale 

Mødelokale 4 
NOVAskolen 

Starttidspunkt kl. 

17.00 
Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00 

Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Brian Mark Larsen, Inge-Lise Pedersen, Jeppe Buk, Amra Avdibegovic, Senada 
Mehic, Eva Blach Skov, Morten Pelch, June Munck Jakobsen, Mustafa Purivatra, Ema, (7.b), Hodo (8.a), 
Susanne Fjeldgaard Kristensen, Anders Harfot og Lone K. Andersen 
Afbud  

 
 
Dato 

19-09-2016 
Referent 

Lone K. Andersen 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 05 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1126 Protokol v/ Karen 

Godkendt 

1127 Elevråd: 
Har afholdt valg til fælles elevråd 

1128 Blå mandag v/ Morten  
Morten har lavet en tekst, der beskriver den holdning skolebestyrelsen har til Blå 
Mandag. Skolebestyrelsen ønsker at skrive under på teksten, så man kan se, hvor det 
kommer fra. Bilaget skal opfattes som en hensigtserklæring. Vi kan ikke bestemme 
noget. Med sammenskrivningen signalerer vi, hvad skolens holdning er.  
Vi har haft punktet oppe tidligere. Hele sagen startede sidste år, hvor der var en kon-
flikt forældrene imellem. Forældrene til børn, der ikke inviteres med til blå mandag 
var interesseret i at få skolens holdning skrevet ud.  
Bilaget skal med på forældremøderne og lægges på Intra. 
Der er mange følelser involveret.  
Vi sætter fællesskabet i højsæde. Det betyder, at forældrene kunne lave noget fælles. 
June har informeret om det på forældremøde i 7. årgang, og det blev modtaget fint.  
Det handler om at få informationen med, fra eleverne er små.  
Det kan gøre en forskel, når det bliver bragt på det rigtige tidspunkt.  
Ordet ”ønsker” ændres til ”håber”.  

1129 Beskrivelse af skolebestyrelsens medlemmer v/ Morten 
Sendes ud i næste uge. Der er mulighed for rettelser 
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1130 Ontario v/ Susanne 
Vejle Kommune satser stort på resultater fra Ontario. Det drejer sig om dataindsam-
ling og at benytte disse data til at gøre trivsel og undervisning bedre.  
Vi får besøg af lærere fra Ontario – og herefter skal alle lærere fra Vejle Kommune 
af sted i 3 hold, til en hel kursusdag hver. Vi har derfor brug for hjælp til at få skolen 
passet i uge 11. Der forventes at være 2 væk fra hvert team, og vi håber så, at det kan 
suppleres op med forældre. Der er behov for 3x 20 forældre.  
Uge 39 kommer der skoleledere og ser på vores praksis. Vi ønsker at blive bedre til 
at udnytte de data, som vi allerede har.  
Vi har 3 på et diplommodul. Det indeholder også et besøg i Canada i uge 46. 
Canada er multikulturel, og de opnår fantastiske resultater.  
Punktet sættes på igen på næste møde, når vi kender forældrerådene.  
Susanne håber på at kunne fortælle lidt mere detaljeret i kommende nyhedsbrev.  
Senada bliver SB’s tovholder på punktet. 
Vi prøver at få samlet navnene på klasseforældrerådene.  

1131 Bring your own device (Byod)  
Amra oplever, at forældre er forvirrede over, om de har pligt til at købe computer til 
deres børn. 
Det er ikke noget, man skal – men der er en opfordring til, at eleverne medbringer 
sin egen device.  
Anders har været ude i alle klasser og har fortalt om Byod – herefter har forældrene 
fået et brev hjem. 
Vi er ikke en af de 4 skoler, der har sendt forkert information ud. Der er ikke elever, 
der ikke får mulighed for at låne en pc på skolen. Det går dog ud overs skolens bud-
get, at skulle købe computere. 
Forældrene vil gerne have en anbefaling om, hvilken pc man skulle købe, hvis man 
vil investere.  
Det er kommet bag på politikerne, at ca. halvdelen af eleverne i en syvende klasse 
ikke selv har pc. Hvis der lånes en computer på skolen, må det ikke tages med hjem 
for at lave lektier på. Efter vi er begyndt at låne pc’ere ud til enkelte elever, så de har 
ansvar for en bestemt pc, er vores reparationsudgifter faldet markant.  
Det er svært for skolen at komme med en anbefaling til, hvad der skal købes. Mar-
kedet skifter hele tiden. Der er brug for at der er netadgang og at den kan håndtere et 
regneark.  
Glenn er rundt i klasserne og fortæller om IT sikkerhed og desuden tilbyder han 
hjælp til, at der bliver lagt sikkerhed ind på de private devices. Desuden tilbyder han 
at servicere dem i et vist omfang.  
Skolen opfordres til at sørge for, at medarbejderne er helt orienterede om, hvilke 
regler der gælder om BYOD, så de er klædt på til at fortælle om det på forældremø-
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derne. Det er vigtigt at huske, at det er en politisk beslutning, der er truffet.  
BYOD ønskes på som et punkt til næste møde.  

1132 Temaaften om forældreinddragelse d. 27.9.2016 
Lærernes dag d. 5.10.2016 v/ Karen 
Karen har mødtes med en forælder, der gerne vil have mere forældreinddragelse. 
Derfor bliver der at lave en temaaften om forældreinddragelse, for at blive mere 
klare på, hvad det er, der ønskes.  
Skal annonceres på FB. 
Plan for, hvordan det skal styres.  Intro laves af Inge Lise. Forældrene mødes en halv 
time før start.  
Forslag om flere små opslag. Hiv fat i alle dem, man kender. Sende sms beskeder ud 
”Kom og møde de andre forældre – hvilke 2 forældre, tager du med?”  – sendes til 
Anders. Amra er tovholder i kommunikationen. Inge Lise køber småkager og der 
brygges kaffe på skolens maskine. Info, der skal sendes ud, sendes til Lone, som 
videreformidler.  
Lærernes dag: 
Arrangeres af Karen, Jeppe og Eva. Sidst var der flagalle mm. 
Tanken betyder rigtig meget for lærerne – der behøves ikke at gøres et kæmpe arbej-
de ud af det. Det er dejligt med de hilsner, der er kommet til lærerne.  

1133 Feedback på forældremøder v/ Karen 
2 medlemmer har deltaget og 2 skal senere. 
Snak om køleskab på 4. årgang – eleverne bruger det ikke, selv om de har det. Karen 
har været med i både 0. og 9. årgang.  
Ramadanen falder sammen med 9. årgangs afgangsprøver. Der sendes et brev hjem.  
En skriftlig prøve er belastende og en udfordring. Mustafa vil ikke have problemer 
med at skrive til forældrene om, at de dage eleverne skal til prøve, er mad og drikke 
vigtigt. Det er forældrenes ansvar.  
Enighed om at der skal et fælles informationsbrev til hjemmene – men det er en 
privatsag.  
I forvejen rådgiver lærerne om, hvad der er godt at tage med af mad og drikke til 
prøverne. 
Skole/hjemvejlederen og afdelingslederen har sammensat et brev om hvad der for-
ventes af eleverne under ramadanen – det sendes ud til alle elever.  

1134 Princip om klassedannelse – omformuleres /samstemmes  
med indskolingens princip v/ Morten 
sendes med ud sammen med referatet og tages på igen næste gang. 

1135 Efterretninger/status fra: 
a/ Skoleleder  
Der ryges en del hash i skolegården efter skoletid. Der er også biler, der kører ind.  
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Hvis nogen ser noget, der ikke er hensigtsmæssigt, så kontakt politiet.  
Susanne har holdt samtaler med de nyansatte og Mustafa har talt med ca. halvdelen. 
Det er hårdt arbejde for dem – men de er glade for at være her. Alle føler sig godt 
modtaget og er glade for deres kolleger og deres teams. De var glade for at være 
mødt ind til uddannelse, før skoleåret startede.  
Vi er i gang med en proces med arbejdstilsynet.  
Vi er i gang med et forløb med en forebyggelsespakke/voldspakke.  
HSO uddannelsen er godt modtaget og medarbejderne er begyndt at tage det med sig 
i deres dagligdag. 
b/ Formanden  
3 0. klasses elever havde ikke fået brev om, at de skulle møde kl. 10.00 første skole-
dag. 
En forælder fra en anden årgang har reageret på det. Karen har svaret og Susanne har 
haft en samtale med pgl. Susanne er meget glad for den opbakning hun har fået af 
Karen i den forbindelse.   
c/ MED-udvalg 
omtalt tidligere 
d/ Personale/elever  
omtalt tidligere.  
e/ LC/Profilskole 
B&U har været på besøg. Charlotte Schultz skulle overlevere til politikerne om vo-
res arbejde med innovation. De var nysgerrige og meget begejstrede.  
Der har været et interview med Susanne i Berlingske tidende omkring rene etniske 
klasser.  – artiklen sendes til SB.  

1136 Evt. 
Punkt til næste møde omkring Byod. Ikke kun at vi vil udfordre politikerne – men at 
få en nuanceret diskussion. 
Antimobbestrategi skal være læst til kommende møde. Punkt til næste møde.  
Opfordring til at komme med eksempler på, hvordan strategien har været brugt i 
dagligdagen. 
Vi har fået nogle elever tilbage fra tyrkiske privatskoler. Nogle af  disse elever har 
store faglige huller. 
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Actions/ansvar 
 

Deadline Ansvarlig Status 
 

Kommunikationsstrategi- medarbejder- og ledelsesrepr.   SK Åben 
Principper for lektier Jan 2016 AHA Åben 
Beskrivelse af SB’s holdning til Blå Mandag  Morten Lukket 
Princip om klassedannelse – omformuleres /samstemmes med  
Indskolingens princip 

April SK/Morten Åben 

Principper – tilrettes med nyt logo  LKA Åben 
Den røde tråd (pjece til forældre om HSO) Okt. 2016 SK Åben 
Antimobbestrategi  Okt. 2016 Karen Åben 
Ontario Okt. 2016 SK Åben 
BYOD Okt. 2016 SK Åben 
Princip om klassedannelse Okt. 2016 SK Åben 
  


