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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 
Mødedato 

03-02-2016 

Mødested/lokale 

Personalerummet 

NOVAskolen 

Starttidspunkt kl. 

17.00 

Sluttidspunkt kl. 

18.30 

Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Brian Mark Larsen, Inge-Lise Pedersen, Jeppe Buk, Amra Avdibegovic, June 

Munck Jakobsen, Mustafa Purivatra, Hodo (7.a), Naja (7.b), Susanne Fjeldgaard Kristensen, Anders Harfot 

og Lone K. Andersen 
afbud 

Nina 9.b, Senada Mehic, Eva Skov Larsen og Morten Pelch 

 
Dato 

04-02-2016 

Referent 

Lone K. Andersen 

Direkte telefonnr. 

76 81 37 05 

Journalnr. 

 

 

 

 

Dagsorden 

1083 Protokol v/ Karen 

Godkendt 

1084 Skolebestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten 

Bilag uddelt – Udtalelsen blev godkendt.  

Skolebestyrelsen opfordrer til, at skolen igangsætter en ordning med matematikvej-

ledere.  

Mht matematikvejledere bliver der senere på landsplan iværksat en indsats. Skolen 

sender her og nu ikke lærere på uddannelse. Vi forventer, at der på et tidspunkt bli-

ver udbudt kurser, hvor vi skal have matematiklærere med. Uddannelsen er 1/3 af et 

årsværk (lightudgave). Ledelsen bedes tage det med i deres overvejelser. For at kun-

ne løfte opgaven, skal der ske uddannelse – en matematiklærer kan ikke umiddelbart 

løse opgaven. Dog vil der ske en systematik i at løfte matematikken ved hjælp af de 

nationale tests.  

1085 Elevråd 

Flere klasser har ønsker til forbedringer.   

Trivselsdag var god – men der skulle have været en bedre organisering.  

Elevrådet ønsker hyggeligere indretning af kantinen: f.eks hyggemusik og graffitti 

på væggene, bordtennisborde i de små rum, knagerækker, optræden og bedre udluft-

ning. De ønsker forskelligfarvede runde borde og farvede stole. De ønsker ”DJ Je-

sper”. 

De store ønsker at være i grønnegården om sommeren, da de mangler bænke og 

borde og da de ikke mener, at grønnegården bliver brugt så meget. 
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De ønsker MobilePay i kantinen. Reglerne for MobilePay er iflg. Kommunens øko-

nomiforvaltning, at eleverne skal være 15 år, for at må have deres egen Mobilepay. 

Vi undersøger nærmere omkring MobilePpay og kontantfri kantine. 

1086 Orientering fra skoleledelsen om hvilke rammer og vilkår der har betydning 

for det kommende års planlægning (fra årshjulet) 

Økonomi og ressourcer har betydning for planlægning. Inklusionsøkonomien gør, at 

vi forventer, at ansætte 4 medarbejdere yderligere.  

Igen et ønske fra SB om matematikvejledere.  

1087 Efterretninger/status 

a/ Skoleleder 

Der er ansat 2 nye lærere, som starter 1.3.2016.  

Vi har et stillingsopslag ude med 3 faste stillinger.  

Læsevejlederen er fremover på NOVAskolen 3 dage ugl. i forhold til nu 1 dag. 

Vejle Kommune har udtrukket os til Audit m.h.t. psykisk arbejdsmiljø mm. Som 

konsulenter fra Vejle Kommune tilknyttes Lene Palmer og Lars Jespersen. 

Der er startet en indsats i udskolingen og der skal også være fokus på mellemtrinnet. 

Der er startet 3 nye pædagoger.  

Der laves uddannelse for alle medarbejdere næste skoleår. Det er højt prioriteret at få 

styr på elevernes trivsel og opførsel. 

Der er overskud på Askepop billetter. 

b/ Formanden  

Senada og Karen har været til møde i fælles forældreråd for Nørremarken. Det var 

en rigtig god aften. Marianne Grønnebeck deltog og de talte sammen ud fra vækst-

modellen, hvor man taler ud fra, hvad der er positivt.  

Karen har været til opstart af netværksmøde for skolebestyrelser. Der var god tilslut-

ning og god snak om, hvad man kunne bruge et netværk til. Skibet ønsker at bruge 

understøttende undervisning til to-lærerordning. 3 skoler tager kontakt til Vejle 

Kommune for at tage diskussionen med politikerne om, hvordan skolerne får større 

råderum. Det var en god start. Der er lagt op til 2 årlige møder, som holdes op til 

dialogmøderne med kommunen. Der kommer et referat.  

c/ MED-udvalg 

møde 24.2.2016. Her kommer punkter fra AMR.  

d/ Personale/elever  

intet 

e/ Profilskole 

1.2.2016 Charlotte er 50% her fra 1.2.16 

f/ Reformarbejde 

Der har været nogle medarbejdere på kursus i skoleskak til brug i understøttende uv.  

Historymaker – i forhold til den åbne skole. 8. årgang har lavet et projekt  i 3 D  
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print over Nørretorv, lavet over et historisk perspektiv over kvinders rettigheder.  

Projekt for 6. årgang med Jim Højbjerg. Der kommer krimier, historier mm ud af  

projektet.  

g/ LC 

vi får besøg af Mølholm Skole, som gerne vil se, hvordan vi bruger vores lærings-

center.  

1088 Evt. 

Forældrene til de elever, der skal konfirmeres til maj har lavet en principbeslutning 

om, at det kun er konfirmanderne, der skal deltage i den blå mandag, som de arran-

gerer. Derfor har nogle andre forældre holdt møde for at for at planlægge en dag for 

de elever, der ikke skal konfirmeres. Det sammenskriv skolen laver jft seneste sko-

lebestyrelsesmøde bliver derfor først fremlagt til august.  

Elevernes fra 5. årgang synes, at det er en god årgang.   

Vi har fået 3 nye multibaner med kunststofgræs. 

Coding pirates – en bevægelse om at lære børn om ”IT under motorhjelmen”.  Jeppe 

vil gerne undersøge nærmere, om det har vores interesse. Kan måske lægges ind 

under matematikundervisning. Vi har Lego mindstorm som er programmering. Det 

samme er 3d-print.  

1089 Workshop / brainstorming om principper ”fagligt, personligt og socialt” 

Brainstorming, som der skal arbejdes videre med på kommende møde. 

 

 

 

Actions/ansvar 

 

Deadline Ansvarlig Status 

 

Kommunikationsstrategi- medarbejder- og ledelsesrepr.   SK Åben 

Principper for lektier Jan 2016 AHA Åben 

Workshop om principper – ”fagligt, personligt og socialt”  SK/Karen Åben 

Input til ovennævnte workshop fra medarbejderne  SK Åben 

Skolebestyrelsens beretning Febr. 2016 Karen lukket 

Principper – tilrettes med nyt logo  LKA Åben 

Mobilepay/kontantfrie kantiner – undersøges nærmere  LKA Åben 

  


