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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 
Mødedato 

13-01-2016 
Mødested/lokale 

Personalerummet 
NOVAskolen 

Starttidspunkt kl. 

17.00 
Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00 

Deltagere  

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

Brian Mark Larsen, Inge-Lise Pedersen, Nina (9.b) 
(Eva Blach Skov deltog fra kl. 18.00) 

 
Dato 

14-01-2016 
Referent 

Lone K. Andersen 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 05 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1075 Protokol v/ Karen 

Godkendt 

1076 Elevråd  
Der opføres 3 Multibaner. 
Fælleselevrådet – trivsel og bevægelse. 4.a ønsker tennis i idr. timerne. 5.a ønsker at 
komme til Legoland. 6.a synes gangen er for beskidt. Ønske om mere varme i kæl-
deren. Ønsker længere pauser og stævner med andre skoler. 7.a ønsker sækkestole 
på gangene og mikroovne. 8.a ønsker renovering af væggene. 8.b har det for varmt – 
8.c ønsker el-kedel. 9.b ønsker toiletordningen ændret. 
Klasserne skal komme med forslag til ændring af kantinesalen.  
Elevrådet skal have møde om På Tværsdagen.  
Har været på Hedegården og planlagt På Tværsdagen.  

1077 Kvalitetsrapport  
Anders gennemgik rapporten. Vi ligger meget tæt på landsgennemsnittet i de fleste 
målinger. Vi scorer højt på, at mange af vores elever, går videre til en uddannelse, 
når de går ud af 9. årgang. 
Vi har ansat 3 pædagoger – en til hver afdeling - det kan få betydning for trivslen.  
Vi har en faglig udfordring m.h.t. dansk læsning, derfor har vi ansat en ekstern læse-
vejleder. Læsesvage elever har lånt pc med special programmet Vitre.  
Tallene i læsning består både af læsning og af elevernes ordforråd. Nogle tosprogede 
elever har et mindre ordforråd, end de etnisk danske elever. En måde at få større 
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ordforråd er ved at se fjernsyn og gå til noget i sin fritid. Forældre skal tale med 
deres børn. Lektiehjælpen hjælper også.  
Vi afholder klasselæsekonferencer. Der laves turbo-dansk.  
Den frivillige nationale test viser store fremskridt.  
Vi kan nu spotte tidligere uopdagede dårlige læsere i udskolingen.  
Læsevejlederen vejleder lærerne i, hvad der generelt gøres for at højne den alminde-
lige læsning.  
Det er besluttet, at ”Min Uddannelse” er den platform, der skal bruges fremadrettet. 
Det er forskelligt, hvor langt de enkelte lærere er kommet. Det forventes, at være 
mere indført efter sommerferien.  
Den faglige læsning, der er svær. I tallene fra testen er også inkluderet de elever, 
som har gennerelle indlæringsvanskeligheder.  
Udfordringerne i matematik skyldes ofte, at læsningen er svær.  
Der er et nyt fokuspunkt på matematik og man vil sætte i værk med matematikvejle-
dere (som kommunal indsats). Der opfordres til at vi sætter ind selv før den kommu-
nale indsats. 
SB skal udarbejde en kommentar til rapporten. Alle bedes sende kommentarer til 
Karen senest 20.1.2016. 

1078 Ledelsesgrundlaget 
Ledelsesgrundlaget bruges af skolechefen som et pejlemærke for skolens ledelse. 
Nye fokuspunkter i ledelsesgrundlaget: 
Elevfastholdelse/-tilgang 
Personalefastholdelse/udvikling/support  
Innovationsprofil 
Kommunikationsstrategi 
Fokus på, hvad er det for en support, der skal til for den enkelte medarbejder. 
Kommunikationsstrategi: Vi kan lave mange gode historier – men hvis vores kom-
munikation internt er sådan, at vi går ud at fortæller negativt om skolen, virker det 
ikke. Derfor en kommunikationsstrategi internt.  
Kommentarer: hvis man i det private vil have kundetilfredsheden op, skal man starte 
med at få medarbejdertilfredsheden op – så derfor godt med personaleudvik-
ling/support.  

1079 Konfirmationsforberedelse som understøttende undervisning 
Der er sendt en ansøgning til ministeriet. Det har givet positivt svart. Der vil være et 
alternativt tilbud for de elever, der ikke skal konfirmeres.  
Skolebestyrelsen er enige i at vedtage at understøttende undervisning må bruges til 
konfirmationsforberedelse. 
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1080 Blå mandag 
Skolebestyrelsen opfordres til at have en holdning til dette.  
Andre skoler har kotyme for, at alle elever deltager.  Elevrepr. oplyser, at de elever 
der ikke skal konfirmeres, gerne vil være med til blå mandag for at styrke fællesska-
bet. For at højne glæden og fællesskabet bør alle elever have mulighed for at delta-
ge.  
Det er meget følelsesladet og ømtåleligt emne ved klassemøder.  
7. årgang har nytårsfest og de kan her snakke planlægning af blå mandag.  
SB beslutter, at 7 årgang får fri til blå mandag - de elever, der ikke deltager skal i 
skole.  
Morten formulerer holdningen. Herefter sendes det ud til 6. og 7. årgangs forældre.  

1081 Efterretninger/status 
a/ Skoleleder 
Tilbageløb af en dansk elev.  
Årshjulet skal være STORT. Og det der skal kunne rives af, skal være i a-3 format. 
b/ Formanden  
Der skal være aflæggelse af årsberetning d. 3. februar efter bestyrelsesmødet. Alle 
skal sende bemærkninger til Karen om, hvad de synes, der har været vigtigt for be-
styrelsen det sidste år. Efter beretningen fortæller Charlotte Schultz om innovations-
profilen. Desuden rundvisning på skolen, for at se de nye tiltag.  
Senada og Karen er i fællesråd for strategi om Nørremarken. Møde her torsdag. Ma-
rianne Grønbeck skal hjælpe med, at der sker noget mere konkret.  
Jeppe og Karen har fået en invitation til Skibet Skole om fælles netværk for skolebe-
styrelserne i Vejle Kommune.  
SB-Forældrene mødes ikke så ofte mere, efter der er kommet flere møder. 
c/ MED-udvalg 
Næste møde 24.2.2016. 
d/ Personale/elever  
En elev fra Kirkebakkeskolen er blevet trafikdræbt. 
Den ledige stilling i udskolingen er dækket internt.  
En lærer fra udskolingen rejser. 
e/ Profilskole 
Charlotte laver et katalog over, hvad der er lavet i forbindelse med profilskolen. 
f/ Reformarbejde 
Den åbne skole har haft meget fokus.  
Vi indgår et samarbejde med VB og Tjansen om elever, der ikke umiddelbart kom- 
mer videre til en længerevarende uddannelse. 
g/ LC 
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1082 Evt. 
Mange elever fra udskolingen har deres egen pc med. De elever, som ikke har pc, 
har lånt én af skolen. Det betyder, at der er flere pc’ere til udlån på mellemtrinnet.  
Mødedisciplin: Indsats i udskolingen – hvis en elev ikke er til stede sendes SMS til 
forældrene. Der registreres lektionsfravær. 
Vejle Privatskole kommer angiveligt til at ligge v/ Boulevarden. 
Punkt til et senere møde omkring madordning – Senada vender tilbage med flere 
oplysninger  

	
 
 
Actions/ansvar 
 

Deadline Ansvarlig Status 
 

Kommunikationsstrategi- medarbejder- og ledelsesrepr.   SK Åben 
Mobiltelefoner – MED udvalget  AHA Lukket 
Kvalitetsrapport Jan. 2016 SK Lukket 
Principper for lektier Jan 2016 AHA Åben 
Workshop om principper – ”fagligt, personligt og socialt” Jan 2016 SK/Karen Åben 
Input til ovennævnte workshop fra medarbejderne Jan 2016 SK Åben 
Ledelsesgrundlaget Jan 2016 SK Lukket 
Skolebestyrelsens beretning  Karen Åben 
Konfirmationsforberedelse som understøttende uv.  Jan 2016 AHA Lukket 
Blå mandag Jan 2016 AHA Lukket 
Principper – tilrettes med nyt logo  LKA Åben 
Madordning  Senada Åben 
  


