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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

06-03-2019 
Mødested/lokale 

Nr. 4 

Starttidspunkt kl. 

17.00 
Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00 
Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Lone-Rikke Kristoffersen, Alida Selimic, Malene Davidsen, Tanja Hermansen, Sa-
fet Bralic, Jeppe Buk, Kim Sørensen, Helle Birgitte Hansen, Mark Hemmingsen, Senada Mehic, Ema 9.b, 
John Risberg og Lone K. Andersen 
Afbud: 

Morten Pelch, Dunia 9.a 

 
Dato 

28-02-2019 
Referent 

Lone K. Andersen 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 05 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1294 Orientering om skolelederstillingen  

v/ chef for Uddannelse og Læring Ulla Riisbjerg Thomsen og pædagogisk konsulent 
Lars Jespersen 
Der blev orienteret om opslag og tidsplan af skolelederstilling  
Ansættelsesudvalg kommer til at bestå af: forældrevalgte Karen, Jeppe og Alida, 
HBH og KS – MH er suppleant 
SB bedes komme med input til stillingsopslaget.  
Der skal 1 til 2 ledelsesrepr. med. 
Input: Eliteidrætsklasserne i synergi med de øvrige klasser. Komme ud, hvor tingene 
sker (Go to Gemba). Tydelig i sit værdisæt. Stærk til kommunikation. Vejle Kom-
munes værdier for ledelse: Spil hinanden gode – tegn fremtiden – ville noget.  

1295 Protokol v/ Karen 
Godkendt 

1296 Elevråd 
Er i gang med at kreere et katalog vedr. bevægelse i undervisningen. 
De taler om indeklima, hvordan kan det forbedres, så eleverne får den bedste hver-
dag. Elevrådsdag d. 3. maj til Hedegaarden  
Landskonference DSE, nogle elever deltager – plejer at være godt.  

1297 Andre emner af interesse – kendt som evt. 
Blå mandag v/ Jeppe. B klassen har opfordret til at lave fælles dag for alle klasserne. 
C klassen ønsker dog at holde dagen selv. Der er 14 tilmeldinger fra de to klasser. 
Forældrene fra C klasserne synes det er svært, at være bisidder over for børn, de slet 
ikke kender. A og B klasserne skal til Aarhus og C. klassen tager til Lalandia.  
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Lone-Rikke opfatter ikke, at eleverne har et problem med at være sammen på tværs 
– hun opfatter som forælder, at det er forældrene, der har et problem. 
C klassen har selv (eleverne) besluttet at tage af sted alene.  
Safet spørger om vi skal have mere fokus på C klassens samvær med de andre klas-
ser. 
Ema oplever, at det har stor effekt, at holde lejrskole for hele årgangen.  
Vi modtager elever, som aldrig har set hinanden tidligere. Det er vigtigt, at de kom-
mer til at fungere som klasse. I starten er det ikke en ”NOVAskole klasse”. Vi skal 
vurdere, hvordan indsatsen skal laves. Det er ikke alle elever i de nye 7 klasser, som 
har overskud til at blande sig med de andre klasser i starten. Mark oplyser, at der er 
andre aktiviteter i løbet af 7., 8., og 9. årgang, hvor det er mere naturligt at knytte 
klasserne sammen- evt. ved hjælp af elevrådet. Skolebestyrelsen har tidligere lavet et 
statement, hvor de opfordrer til at alle elever er med til Blå Mandag uanset om de 
bliver konfirmeret eller ej.  
Punkt til næste møde – synergi mellem klasserne i udskolingen.    

1298 Forældretilfredshedsundersøgelsen v/ John Risberg 
John gennemgik undersøgelsen og SB stillede opklarende spørgsmål dertil. 
Mark foreslår, at der kommer en trivselsdag i fremtiden, hvor der sættes fokus på 
elevernes rettigheder. Dette for at imødegå udfordring om mobning. 
John vil på et senere møde fremlægge strategi for sygefravær på skolen.  
  

1299 Tilretning af skolereformen v/ John Risberg 
Der skal være færre timer i indskolingen fremover – fra 30 timer til 27,8 timer 
Punkt til SB om vi på et tidspunkt skal skære timer ned i mellemtrinnet og erstatte 
dem med to-lærertimer. 
Fremover vil der være: 
Obligatorisk to-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. 
Prøve i praktisk/musisk valgfag (billedkunst, HDS, Musik) 

1300 Kaffemøde med Torben Elsig v/ Karen – udsættes til næste møde 

1301 Efterretninger/status fra: 
a/ Skoleleder 
ca. 60 elever færre i kommende skoleår – stor effekt på økonomien. Stort overskud 
sidste år, som bruges til at beholde de ansatte.   
16 ansøgninger til eliteidrætsklasserne. Der har været stort genopbygningsopbyg-
ning. Vi har i Vejle et højt træningsniveau så der kommer elever fra omegnsbyerne. 
Talentudviklingsmulighed i E-sport. JR har fået en plads i Elite Vejle. 
Det politiske udvalg fra U&L har været på besøg. John vil gerne præsentere det op-
læg, han viste for dem. Politikerne var lydhøre og positive, men er også opmærk-
somme på de udfordringer vi har med elevtal og to-sprogsprocent. 
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b/ Formanden  
c/ MED-udvalg 
d/ Personale/elever (elever slettes) 
intet 
e/ LC/Profilskole – punktet slettes fra næste møde.  

 
 

 
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 Lukket 
Synergi mellem klasserne i udskolingen  John Åben 
Strategi for sygefravær   John Åben 
Præsentation af oplæg for politikere fra U&L  John Åben 
    
    

 


