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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

04-01-2017 

Mødested/lokale 

NOVAskolen,  

nr. 4 - Idérum for voksne 

Starttidspunkt kl. 

17.00 

Sluttidspunkt kl. 

19.00  

Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Inge-Lise Pedersen, Amra Avdibegovic, Senada Mehic, Eva Blach Skov, Brian 

Mark Larsen,  June Munck Jakobsen, Mustafa Purivatra, Morten Pelch, Ema, (7.b), Hodo (8.a) Susanne 

Fjeldgaard Kristensen, Anders Harfot og Lone K. Andersen 
Afbud: 

Jeppe Buk 

 
Dato 

05-01-2017 

Referent 

Lone K. Andersen 

Direkte telefonnr. 

76 81 37 03 

Journalnr. 

 

 

 

 

Dagsorden 

1153 Protokol v/ Karen 

Ændring af dagsorden numre  1139 = 1151, 1148 = 1152 

Godkendt 

1154 Elevråd 

Intet – der har ikke været noget elevrådsmøde siden sidst 

1155 Færdiggørelse af høringssvar 

Høringssvaret blev redigeret  

Karen, Susanne og Anders redigerer svaret og sender det til et sidste gennemsyn ved 

SB  

1156 Princip om klassedannelse – Uddybes for hele skolen 

v/ Morten 

Sendes med referatet som bilag.  

1157 Den røde tråd (pjece til forældre om HSO) 

Der er lavet et sammenskriv af det HSO kursus, som alle pædagogiske medarbejdere 

har deltaget i. Der kommer en beskrivelse med næste nyhedsbrev. 

1158 Maden i kantinen 

Der er et stigende antal elever/medarbejdere, der betaler med MobilePay. 

I nogle klasser bliver elevernes telefoner inddraget og de kan således ikke betale 

med MobilePay. Dette tages med til afdelingslederen for udskolingen. 

Det er ikke muligt, at eleverne kan bestille mad/betale hjemmefra for en uge ad gan-

gen. 
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1159 Forældrecafé 

Drøftelse af punkter fra caféen. Punkterne er drøftet tidligere. 

Fremadrettet er Inge-Lise tovholder. Cafémøderne skal styres lidt mere  

Specifikt skal klasseforældrerødderne inviteres. Der inviteres med tema om mulighe-

der for klassearrangementer. Næste møde mellem vinterferien og påske.  

1160 Efterretninger/status fra: 

a/ Skoleleder 

Skrivelse fra Anette Jensen: Man nedlægger modtagelsesklasserne og opretter klas-

ser på alle andre skoler end NOVA og Midtbyskolen. Man går efter nærhedsprincip-

pet (to-strenget model). Alle skoler skal på sigt kunne undervise to-sprogede elever.  

Der er taget nye billeder af elever, som fremadrettet bruges til infomateriale.  

b/ Formanden  

Bjerne har fået lakridskonfekt og chokolade – Karen modtager bidrag hertil på Mo-

bilePay. 

Hegnet langs Sivevejen ønskes udskiftet med en hæk.  

Vores pedeller laver et kæmpe arbejde – en hæk vil kræve meget arbejde. Efeu vok-

ser ikke. 

Der ønskes et cykelskur mod Grundet.  

Onsdag d. 11.1.16 kl. 16.30-17.30 er der mulighed for kommende forældre at 

komme på skolen. Senada deltager som forældrerepr..  

c/ MED-udvalg 

Vi er udvalgt til at have ekstra fokus på sygefravær 

Høringssvaret er diskuteret 

d/ Personale/elever  

Har holdt en god juleferie og glæder sig til vinterferie 

e/ LC/Profilskole 

Profilskole: Kogebog er lavet og uddelt til alle elever som julegave. 

Kommer til salg i ”hard” udgave. 

LC arbejder systematisk – har lavet optællingsarbejde til høringssvar.  

1161 Evt. 

Anders sender planen ud for, hvornår der er behov for forældrehjælp i.f.m. medar-

bejdernes uddannelse i uge 11. 

Der er sendt spørgeskemaundersøgelse ud. De forældre, der ikke har en mailadresse, 

vil senere få en papirudgave. 

Anbefaling til indkøb af pc er sendt ud til forældre 

Doodleundersøgelse er sendt til SB af Eva vedr. kursus for SB.– opfordring til at 

svare på den.  
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Actions/ansvar 

 

Deadline Ansvarlig Status 

 

Kommunikationsstrategi- medarbejder- og ledelsesrepr.   SK Åben 

Principper for lektier Jan 2016 AHA Åben 

Princip om klassedannelse – Uddybes for hele skolen Jan 2016 SK/Morten Lukket 

Principper – tilrettes med nyt logo  LKA Åben 

Den røde tråd (pjece til forældre om HSO) Jan. 2017 SK Lukket 

Antimobbestrategi  Jan. 2017 Lone/Eva Åben 

Maden i kantinen Jan. 2017 Karen Lukket 

 


