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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 
Mødedato 

7. oktober 2015 
Mødested/lokale 

Personalerummet 
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, June Munck Jakobsen, Mustafa Purivatra, Nina (9.b), Hodo (7.a), Susanne Fjeld-
gaard Kristensen, Anders Harfot og Lone K. Andersen 
Fraværende 

Morten Pelch 
 
Dato 

08-10-2015 
Referent 

Lone K. Andersen 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 05 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1050 Protokol v/ Karen 

Godkendt 

1051 Elevråd  
Velkommen til Hodo og Nina 
Der er ønske om mikrobølgeovn på mellemtrinnet samt flere fodboldmål på boldba-
nen. Ledelsen vender tilbage 
Elevrådet har talt om, hvordan toiletterne kan holdes rene. Elevrådet skal være med 
til at arrangere tværsdage sammen med Charlotte Schultz. En elev er meldt ind i 
fælles elevrådet (Naja 7.b). 6-8 elever sendes til DSE.  
Der er fremover 3 elever med i SB..  

1052 Fotografering af skolebestyrelsen 

1053 LC – information om ændringer  
Økonomien omkring Inklusion er lagt ud til skolerne – jo bedre vi løser opgaven – jo 
flere penge får skolen selv at arbejde med. Vi har derfor opkvalificeret læringscen-
tret. Der er tilknyttet 7 vejledere. En del medarbejdere har fået uddannelsen ”Hvem 
Styrer Orkester” (HSO). Dette er en tværfaglig uddannelse, og det er blevet tydeligt, 
at vi må satse på, at alle medarbejdere kommer igennem uddannelsen. De nærlig-
gende daginstitutioner begynder også på uddannelsen.PLC udgør sammen med res-
sourcecentret vores læringscenter. Vi er de eneste i kommunen, der har dette kon-
cept. Sct. Norbert Skole vil gerne besøge os for at se, hvordan vi gør. Vi ser over-
ordnet på, hvordan vi skaber de bedste læringsmiljøer. De 7 vejledere går bl.a ud og 
vejleder deres kolleger. Det er et kompetent personale, som er i læringscentret, og 
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Læringscentret udvikler sig således hele tiden. Det ser ud til, at vi fremadrettet får 
overskud på inklusionspengene – vi kan formodentligt ansætte flere ”hænder” – vi 
skal bare være helt sikre på, hvilken faggruppe vi skal ansætte. Det er glædeligt, for 
det trænger vi til.  
Morten Pelch har været rundt ved nogle af de ”trykte” medier. Han har forsøgt at 
åbne journalisternes øjne for, hvor negativt de ofte skriver om NOVAskolen – uden 
de egentligt selv er klar over det.  
Der har i dag været møde om innovation. Charlotte fortsætter et stykke tid efter det 
tidsrum, som først var planlagt. Skolen har gang i rigtig mange ting – vi skal have 
det formidlet ud via et katalog. Der er et ønske om at forældrene bliver orienteret 
mere internt, så de bedre kan være ambassadører for skolen.  

1054 Film om undervisningseffekt  
Vejle præsterer godt ved at se på det hele menneske. Set i forhold til hele landet 
ligger Vejle Kommune ikke højt karaktermæssigt. Vejle udvikler nogle gode og 
glade børn, som forlader folkeskolen. 
Vi sætter stor ære i, at alle vores elever går op til afgangsprøve – dette kan få negativ 
indvirkning på karaktergennemsnittet. På www.undervisningseffekt.dk kan man se 
en film, der forklarer, hvad Cepos’ undervisningseffekt betyder. 
Det lykkes her på skolen at flytte alle elever. Det er ikke en historie kommende for-
ældre nødvendigvis selv kan finde frem.  
SK har været til netværksmøde, hvor hun har mødt nogle af de virksomheder, som vi 
arbejder sammen med. Lederne herfra er ikke interesserede i at få elever med ene 
12-taller. Det er nærmere deres duelighed, som de er interesseret i.  

1055 Skolebestyrelsens opgaver 
v/ Lars Jespersen 
Bestyrelsen har været i tvivl om, hvilke rettigheder og forpligtelser de har. 
F.eks. har skolens ledelse valgt at have 3 fokuspunkter. SB er egentligt enige i punk-
terne, men de ville gerne have været informeret om punkterne før medarbejderne 
blev det – eller evt. have været med til at udvælge dem. 
Skolebestyrelsens opgave er primært at danne de principper skolen skal drives efter - 
f.eks for at skabe grundlag for skole/hjem samarbejdet. 
Grundlæggende har SB en tilsynsopgave, hvor de har adgang til at se resultater fra-
nationale tests og andre målinger. Det er vigtigt at huske, at resultater fra Nationale 
tests er en intern snak, da de hører ind under persondataloven. Der bør derfor ikke 
laves papirmateriale, da det er følsomme data. Der må ikke dykkes ned i data på 
personniveau.  
Principarbejdet kan omfatte mange ting – F.eks hvor mange forældresamtaler skal vi 
have i løbet af et skoleår osv.  
SB’s tilsyn handler om, hvordan det går på skolen. Hvis NOVAskolen f.eks viser 
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dårlige resultater i naturfag, kan SB blive enige om at opprioritere dette felt.   
Lars anbefaler, at vi får en drøftelse, når der kommer nye data, om hvad vi vil drøfte 
og hvornår og herefter lægger dem ind i årshjulet.  
Bestyrelsen kan forlange at få meget materiale udleveret – dog ikke APV, som hører 
ledelsens område. Lars mener, at det kan være en udfordring at få et godt samarbejde 
om tilsynsopgaven.  
Karen efterlyser en plan fra kommunen over, hvornår de forskellige tests/målinger 
foreligger. 
En del af SB’s arbejde er at være medvirkende til at udarbejde skolens kvalitetsrap-
port.  
SB skal være opmærksomme på, at de kan drukne sig selv i tal og derved glemme 
andre vigtige opgave – som f.eks at udarbejde en kommunikationsstrategi.  
Bestyrelsen kan bede om at få indsigt i det materiale, der kommer med karakterer og 
trivsel. En ansvarlig ledelse kan trække tal ud og præsentere SB for det, der er inte-
ressant. 
Det er vigtigt at tænke på, at skolechefen holder tilsyn med skolens ledelse og at 
skolebestyrelsen skal holde tilsyn med skolens virke. SB skal føre tilsyn af under-
visningen og ikke med personer.  

1056 Efterretninger/status 
a/ Skoleleder 
En medarbejder er stoppet.  Der er lavet en intern løsning. Ny lærer søges og Senada 
deltager i ansættelsesudvalget.  
En sygemelding omtalt. 
b/ Formanden  
Lærernes dag – der blev fint pyntet op. 
Høringssvar på den muslimske skole: Senada har skrevet til Integrationsrådet om, at 
hun synes det er en dårlig idé, at der bliver oprettet en muslimsk skole i vores områ-
de.  Der er et integrationsproblem – og det er det som Senada har skrevet om. Der-
udover er det problematisk, hvis vi mister elever på grund af det. Området vil desu-
den tiltrække flere muslimer, hvilket igen vil gøre det sværere at få Ghettoen udryd-
det.  
Forældredelen sender et høringssvar ind.  
 
c/ MED-udvalg 
Møde om konflikthåndtering. Der var sidste år seminar i MED sidste år, hvor vi blev 
enige om at holde en temadag. Klasserumsledelsen kan glippe, hvis lærerne er pres-
sede. Nogle børn er udfordret. De kan være impulsive, hvor de er udadreagerende 
fordi de pressede. Vi skal have gjort det klart, hvad det er for en adfærd, vi gerne vil 
se. Hvad betyder det, at eleverne er respektfulde over for de voksne og for deres 
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kammerater. Det er kompromitterende at blive slået af et barn. Det samme er det at 
fastholde et barn, så det ikke gør skade sig selv eller andre.  
Nogle børn ved ikke, hvad de ord de bruger, når de taler grimt betyder. 
Der har været møde med SSP – også om hvordan de bruger de sociale medier. Det 
var en god viden og kendskab at få, som vil være gavnligt at få bredt ud.  
Størstedelen af den kriminalitet der foregår i dag er via nettet. Skolens personale 
bruger meget tid til at løse de konflikter, der opstår, når eleverne bruger de sociale 
medier. 
d/ Personale 
Lærerne var meget glade for den opmærksomhed, som de fik i forbindelse med læ-
rernes dag.  
e/ Profilskole 
der bliver udarbejdet et katalog over de initiativer, der er i gang 
f/ Reformarbejde 
Vi har fokus på målstyret undervisning. 
Kommunikationsstrategi  
2 elever er udvalgt til at deltage i et projekt i Sorø – via AP Møllerfonden.  
g/ LC 

1057 Evt. 
Orientering/debat 

	
 
 
 
Actions/ansvar 
 

Deadline Ansvarlig Status 
 

Kommunikationsstrategi- medarbejder- og ledelsesrepr.  ? SK Åben 
Mobiltelefoner – MED udvalget  AHA Åben 
Film om undervisningseffekt Oktober AHA Lukket 
Kontaktforældre rundsendes  Karen Lukket 
Fotografering af Skolebestyrelsen  Oktober LKA Lukket 
LC – status – på som punkt Oktober SK Lukket 
    
    
    
    
    
  


