
 
 REFERAT 

   

 
1 

 
 

Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

09-01-2019 
Mødested/lokale 

Nr. 4 

Starttidspunkt kl. 

18.00 
Sluttidspunkt kl. 

19.47 
Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Senada Mehic, Alida Selimic, Malene Davidsen, Tanja Hermansen, Safet Bralic, 
Jeppe Buk, June Munck Jakobsen, Morten Pelch, John Risberg og Lone K. Andersen 
Fra punkt 1289b: Dunia 9.a, Clara 7.b 
Afbud: 

Kim Sørensen, Ema 9.b 

 
Dato 

09-01-2019 
Referent 

Lone K. Andersen 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 05 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1287 Protokol v/ Karen 

Godkendt 

1288 NOVAskolen 2019  
Skolechef Ulla Riisbjerg orienterede om Susanne F. Kristensens fratrædelse – stor 
tak til hende for hendes kæmpestore indsats for NOVAskolen. John Risberg er kon-
stitueret som skoleleder indtil videre og der er konstitueret andre til ledelsen. Det er 
vigtigt, at vi beslutter os for, hvilken historie vi ønsker at gå videre med. 
John Risberg fortalte om sit syn på og forventninger til NOVAskolen 2019. 

1289 Efterretninger/status fra: 
a/ Skoleleder 
Vi får én 0. klasse kommende år – det betyder, at vi mangler 25 elever i forhold til 
det antal elever, der går ud. Vi vælger at nedlægge en lederstilling p.g.a. elevnedgan-
gen. 
b/ Formanden  
Vi skal have 1. suppleanten ind i bestyrelsen, da Senada træder ud som forældrerepr. 
Karen kontakter. 
Senada er medlem af Integrationsrådet. Derfor foreslås det at Senada tilknyttes be-
styrelsen som Erhvervsmedlem – Enstemmigt vedtaget.  
c/ MED-udvalg 
d/ Personale/elever  
e/ LC/Profilskole 
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1290 Elevråd 
De har haft et kort møde d. 3.1.2019. Ved næste møde skal de tale om mere bevæ-
gelse i undervisningen. De skal arbejde mere med indeklima og klassemiljø. Der bli-
ver lagt et magasin ud til alle klasser vedr. bevægelse.  

1291 Høringssvar: Budgetudfordringer 
Der skal spares 5,2 mio i B&U i 2019 – Forslaget indebærer, at NOVAskolen vil mi-
ste 0,4 mio. på særtildeling på to-sprogs området. Vi har givet høringssvar på dette 
tidligere.  
Høringssvar: Vi har læst og taget til efterretning – Karen laver forslag til svar, som 
sendes ud til SB 

1292 Høringssvar vedr. udmøntning af 9,9 mio pulje herunder trainee studerende. 
Puljen skal bruges til ansættelse af flere pædagogiske medarbejdere på skolerne. Den 
fordeles med ekstra ressourcer i.f.t. elevtal samt 1 mio. til Trainee uddannelsen og 
0,6 mio. til en ny international linje på Midtbyskolen. NOVAskolen vil umiddelbart 
få tildelt omkring 300.000 kr.  
Formanden synes, det er et fair forslag, når puljen fordeles pr. elev. 
M.h.t. trainee – Skolebestyrelsen bør forholde sig til, om vi støtter tildelingen til trai-
nee uddannelsen. 
Det er vigtigt, at vi anerkender, at det er gode forslag.  
Vi kan tilslutte os forslaget og at trainee tiltaget understøtter at få flere medarbejdere 
til skolevæsenet. Vi er med til at skabe læreruddannelsen og få gode ambassadører.  
Positivt høringssvar udarbejdes af Karen, som sender til SB. 

1293 Andre emner af interesse – kendt som evt. 
Morten oplever positiv omtale og opbakning af eliteklasserne. Der er Åbent Hus 
17.1.2019  
Det er vigtigt at have fokus på, hvor og hvordan de forskellige nye elever modtages.  
 

 
 

 
Actions/ansvar 
 

Deadline Ansvarlig Status 
 

Ghettoplanen /distriktsnak – holdninger til emnet – hvad synes vi 
er vigtigt  

November Karen Åben 

Kaffemøde med Torben Elsig 
Karen inviterer til en times møde. 

 Karen Åben 

Eliteidrætsklasserne – E-sport  John Åben 
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