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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

07-03-2018 
Mødested/lokale 

Mødelokale 4 
Starttidspunkt kl. 

17.15 
Forventet sluttidspunkt kl. 

19.15 
Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Amra Avdibegovic, Eva Blach Skov, , Inge-Lise Pedersen, Kim Sørensen, June 
Munck Jakobsen, Morten Pelch, Naja 9.b, Susanne Fjeldgaard Kristensen, Anders Harfot og Lone K. Ander-
sen 
Afbud: 

Brian Mark Larsen, Jeppe Buk, Senada Mehic, Ema 
 

Dato 

08-03-2018 
Mødeindkalder 

Susanne F. Kristensen 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 03 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1220 Protokol v/ Karen 

Godkendt 

1221 Elevråd 
Har været til formandsdag med Vejle fælles elevråd. Kursus om, hvordan man er et 
godt elevråd – god oplevelse. Elevrådet har planlagt deres temadag – vedr. ageren på 
nettet og mobning. Vejle Fælleselevråd inviterer til tour de Vejle, hvor de skal ud-
veksle ideer.  
Lockout og strejke – fylder meget i udskolingen.  
Ønsker at få implementeret mere bevægelse i undervisningen i udskolingen. De øn-
sker et break fra den almindelige undervisning. Eleverne bliver opfordret til selv at 
bevæge sig mere i frikvartererne. En del drenge spiller fodbold i pauserne og nogle 
piger danser.  
Lærerne har ideer nok – men det er nok ikke det, der har fokus pt. Vi skal hjælpe 
med at huske på det. Det er forskelligt, hvordan man definerer bevægelse.  
Indskolingen skal ud i pauserne og mellemtrinnet har en ekstra ugentlig idrætstime. 
Det opfordres til, at det kommer med på afdelingsmøderne. 

1222 Andre emner af interesse – kendt som evt. 
Hvordan evalueres trivselsdagen? Lærerne taler med deres elever og melder tilbage 
til de lærere, der har arrangeret dagen. Elevrådet har evalueret – og de fleste var me-
get begejstrede. Det var en meget velorganiseret dag. Stor omsorg mellem eleverne. 
Nogle elever havde svært ved at indordne sig, men det blev løst enkelte store elever 
er udfordret af at være sammen med de små elever. 
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1223 Orientering om kommende 0. kl og sportsklasser 
Der er 87 elever i skoledistriktet til kommende 0. klasse heraf har 26 valgt NOVA-
skolen.  
På trods af massiv profilering omkring sportsklasserne har vi kun fået 22 ansøgnin-
ger i alt til alle årgangene – heraf en del egne elever. Vi får en kommende 7. klasse 
på omkring 12-13 elever. 
Den information vi sender ud, strander ofte ved formændene for sportsklubberne. 
Det vil vi være mere opsøgende på. Vi vil lave en ny struktur på sportsklassernes 
skoledag. Vi vil gerne udvide vores tilbud og få et større samarbejde med VIS og 
Campus. På den måde kan vi bedre udnytte f.eks fysioterapeuten. Vi vil hellere have 
et år eller to med et lille elevtal frem for at optage elever, der ikke opfylder betingel-
serne. Vi vil være meget mere udfarende – tage ud til trænerne i stedet for at have 
kontakt med formændene.  
Fremadrettet bliver der et enkelt infomøde. Klubtrænere og nuv elever skal deltage.  
Vi fik rigtig meget ros af afgangseleverne og deres forældre sidste år. Vores nuvæ-
rende elever kan være gode ambassadører.  
Forslag om at lave tøj/træningssæt med NOVAskolen, så der skabes en visualisering 
for vores nuværende sportselever.  

1224 Lejrskoler v/ SK 
Susanne har indtryk af, at det er vigtigt for bestyrelsen, at vi fortsat har lejrskoler. 
Det er en stor økonomisk post – Det er derfor vigtigt at få en snak om, hvordan lejr-
skolerne skal foregå 
Punktet udsættes til senere 

1225 To-sprogs strategi i Vejle kommune 
Orientering/beslutning om bestyrelsen vil lave høringssvar 
NOVAskolen er fritaget fra tosprogsstrategien – men vi kan give høringssvar, hvis 
vi ønsker det.  
NOVAskolen sender ikke høringssvar 

1226 Elevfravær v/ SK 
Der er stor stigning i elevfravær generelt i kommunen. På tværs af forvaltningerne 
bliver der lavet en indsats. TCBU – fra fravær til fremmøde. Ulovligt fravær er op-
adgående. Ensartede retningslinjer ønskes for de forskellige fraværstyper 
Sygdom skal dokumenteres – vi har sjældent bedt om lægeerklæringer.  
Elektronisk registrering ønskes.  
Lovligt fravær – læge, begravelser, godkendte ferier. 
Ulovligt fravær – fravær, der ikke er givet tilladelse til.  
Efter 2 dage skal der fremadrettet henvendelse til skolelederen. Forældrene har tidli-
gere skulle overtage ansvaret – nu skal der føres tilsyn. 
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Opstart til august – skemaer med vejledning. Efter 15 dages sygefravær skal der læ-
geattest. Tilbydes reduceret skema på skolen. Skal følges op på i elevsystemet TEA.  
Efter udskolingen er begyndt at registrere lektionsfravær er det samlede fravær da-
lene.  
Forældre får SMS, hvis de ikke møder til tiden.  
8. årgang har talt om at skrive fravær ind i elevplanerne, vil det blive mere synligt 
både for eleverne og for forældrene.  

1227 NOVAfestival v/ Karen 
I anledning af skolebestyrelsesvalget tænker SB at have en valgcafé til festivalen i 
cafeteriet.  
”provokerende” udtalelser til næste  
Flip over med klister købes.  
Morten kommer med 10 udsagn.  
Tidsplanen kopieres.  
Reminder på Intra – Mød din skolebestyrelse. – på FB -  

1228 NOVAfestival fremadrettet v/ SK 
Susanne mener, at vi skal retænke os selv. Vi har haft stor succes i 5 år med festiva-
len – men tiden er inde til at prøvet noget nyt. Det kunne være en filmfestival hvor 
der indrettede små biografer og en stor biograf på den store scene. Vi er innovations-
skole og skal sørge for, at der skal ske noget nyt.  
SB synes, det er en god idé – og foreslår, at der kunne laves en brainstorm med 
ideer. Det kunne være et tema, der tages op i afdelingerne. Gerne noget der kunne 
kombineres med noget musik.  
Vi har rigtig mange dygtige elever, der kan lave film af forskellig grad.  
Hvis det bliver filmfestival, vil filmene leve efterfølgende. Det kunne foregå på sko-
len. Der kunne være valgfag om film op til festivalen 

1229 Efterretninger/status fra: 
a/ Skoleleder 
Nogle elever mistrives i 9. årgang. Der har været en proces med nogle klassemøder. 
Det er fællesskabets udfordring, hvis der er en dårlig klassedynamik. Der laves en 
plan lærerne og afdelingslederen imellem. Eleverne har oplevet, at det har været ta-
bubelagt at tale om det.  
En pædagog har opsagt sin stilling 
b/ Formanden  
c/ MED-udvalg 
d/ Personale/elever  
e/ LC/Profilskole 
 
 



 
 REFERAT 

/Users/glenn/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/14105656-EC65-4DC8-953B-48AF1011C442/06 Referat  07-03-2018.docx   

 
4 

 
 
 

Actions/ansvar 
 

Deadline Ansvarlig Status 
 

Principper for lektier Jan 2016 AHA Åben 
Antimobbestrategi  Jan. 2018 SK Åben 
Sundhedspolitik   Åben 
Badning efter idræt  SK/AHA Åben 
Interaktion mellem alménklasserne og eliteidrætsklasserne  SK/AHA Åben 
Lejrskoler  SK Åben 
Valg til kommende skolebestyrelse  Karen Åben 
    

 


