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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

04-10-2017 

Mødested/lokale 

NOVAskolen,  

nr. 4 - Idérum for voksne 

Starttidspunkt kl. 

17.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00  

Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Jeppe Buk, Amra Avdibegovic, Senada Mehic,  Inge-Lise Pedersen, June Munck 

Jakobsen, Mustafa Purivatra, Morten Pelch, Ema, (8.b), Naja 9.b, Susanne Fjeldgaard Kristensen, Anders 

Harfot og Lone K. Andersen 
Fraværende: 

Brian Mark Larsen, Eva Blach Skov, Jeppe Buk. 

 
Dato 

04-10-2017 

Referent 

Lone K. Andersen 

Direkte telefonnr. 

76 81 37 05 

Journalnr. 

 

 

 

 

Dagsorden 

1194 Protokol v/ Karen 

godkendt 

1195 Elevråd 

Har været til skolebestyrelseskursus med DSE – om rolle i SB og Kropssprog . 

Fælles for klasserne er, at de ønsker net bag fodboldbanen mod Moldevej, så bol-

dene ikke kommer ud på vejen. Der er fare for elever/bilister. 

DSE inviterer til kursus i Randers Regnskov.  

Ønske om at styrke fællesskabet på mellemtrinnet.  

Spørgsmål fra forældre om hvor ofte skolen taler om trafik – det er også en opgave 

for forældrene. Der bliver talt med eleverne inden de følges ud af huset. 

Eleverne har også talt om at have en hjertestarter på skolen.  

1196 Andre emner af interesse – kendt som evt. 

Senada har været med til forældremøde: Fint møde. Der er ønske om køleskabe i 

nogle klasser.  

Diskussion om køleskabe – Vi har stor evidens for, at det ikke fungerer med køle-

skabe i klasserne. Vi kan ikke stå inde for hygiejnen og må derfor afslå. 

1197 Antimobbestrategi 

Der er skrap lovgivning omkring trusler på nettet – det kan hurtigt give fængsels-

straf. 

Def. på mobning er, at det foregår i en gruppe. Hvis det foregår mellem to personer 

er det en konflikt. 
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Vi skal undervise i moral og etik fra de små klasser. Det er både et anliggende for 

forældre og børn og for skole.  

Vores eksisterende politik virker forældet og mangler henvisninger. Det skal være 

nemt at gå til for forældre. Mobning fylder både i skoletiden og uden for.  

Voksne skal være dannede i forhold til børn om etik og moral.  

Forslag om, at der jævnligt gives besked på Intra om nyt læsestof el. lign.  

Vi skal være tydelige i vores handleplan.   

Kan vi lave en antimobbestrategi i samarbejde med Lykke. Vi har planer om at invi-

tere Peter Mygind og Lykke sammen. En idé om at hvert barn skal lave en invitation 

til en voksne for at sikre, at der kommer mennesker.  

Spørgsmål om der er indberetningspligt omkring mobning på samme måde som ved 

magtanvendelser. Det er der ikke, men kan noteres i klasseloggen. 

Det er vigtigt at forebygge.  

Karen opfatter vores mobbestrategi som en information til forældrene om, hvad de 

kan forvente af skolen. Hun har en klar opfattelse af, at lærerne ved, hvad de skal 

gøre ved aktuelle sager. Rigtig mange elever tager ansvar for klassens trivsel og gør 

opmærksom på, hvis noget skal tages op, men det kan være svært at opdage alt. 

Eleverne synes, at det hjælpe meget at holde klassemøder. Nogle elever klarer pro-

blemerne selv, men synes det vil være fint at høre mere omkring etik og moral. 

Vi har en 7 trins raket handleplan.  

Opgaven sendes i udvalg: bestående af Anders, June, Amra og Karen 

Forebyggelse – definition – handleplan er vigtigt at få med.  

1198 Interaktion mellem alménklasserne og eliteidrætsklasserne 

Alle de interessenter Morten P snakker med, oplever stor interaktion. Lærerne er op-

mærksomme på, om der kan være fælles opgaver – det er noget, der skal arbejdes på.  

I 9. årgang er der ikke kontakt mellem almén og eliteidr.kl., derfor skal der skal ar-

bejdes på det fra 7. årgang. 

Der tages kontakt til Eva om, hvilke ønsker hun har til punktet.  

1199 Lærernes dag d. 5.10.2017 

Der er lagt flag i alle klasser, så eleverne kan flage for deres lærer. SB forældrene 

pynter op i personalerummet og sætter flag ved hoveindgangen. 

1200 Efterretninger/status fra: 

a/ Skoleleder 

Personalesituationen omtalt.  

Sheila Balzer og Christina Lorenzen er blevet fastansat 

2 pædagoger Bjørn Nielsen til udskolingen og Lene Kleis til indskolingen og heref-

ter førskolen pr. 1.4.18. Hjalte Thomsen er ansat i tidsbegrænset stilling indtil som-

merferien. Stillingsopslag til 3 stillinger.  

Vi er udvalgt til projekt om fagligt løft – mere herom senere.  
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b/ Formanden  

c/ MED-udvalg 

Ordinært medudvalgsmøde og ekstraordinært møde. Her har vi beskæftiget os med 

voksenmobning. MED’s opgave er at få det bragt ud til resten af organisationen. Det 

er en besværlig og lang proces. Det er et ømtåleligt emne. HR afdelingen er med i 

processen.  

d/ Personale/elever  

TR Kim er på rundtur i alle afdelinger. Der er ro i indskolingen. Mellemtrinnet har 

det fint men travlt – ramt af sygdom. Udskolingen har Kim pt ikke så meget føling 

med.  

Der er nye teams og nye konstellationer. De nye kollegaer er faldet godt til og virker 

til at trives.  

SK har holdt samtaler med de nyansatte – de føler sig godt modtaget, og synes at de 

har gode kolleger.  

e/ LC/Profilskole 

Vi har haft besøg af Ålborg Kommune for at se, hvordan vi bruger vores Lærings-

center. Vi kigger på helheder. Vi sammentænker alle indsatser for det enkelte barn.  

 

 

Actions/ansvar 

 

Deadline Ansvarlig Status 

 

    

Principper for lektier Jan 2016 AHA Åben 

Antimobbestrategi  Jan. 2017 SK Åben 

Sundhedspolitik   Åben 

Badning efter idræt  SK/AHA Åben 

Interaktion mellem alménklasserne og eliteidrætsklasserne  SK/AHA Åben 

Fagligt løft  SK Åben 

    

 


