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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

19-04-2017 
Mødested/lokale 

NOVAskolen,  
nr. 4 - Idérum for voksne 

Starttidspunkt kl. 

17.00 
Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00  

Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Jeppe Buk, Amra Avdibegovic, Senada Mehic, Eva Blach Skov, Brian Mark Lar-
sen, Inge-Lise Pedersen, June Munck Jakobsen, Mustafa Purivatra, Morten Pelch, Ema, (7.b), Hodo (8.a), 
Anders Harfot og Lone K. Andersen 
Fraværende: 

Susanne Fjeldgaard Kristensen, Eva Blach Skov og Brian Mark Larsen, Jeppe Buk og Morten Pelch 
 

Dato 

19-04-2017 
Referent 

Lone K. Andersen 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 05 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1170 Protokol v/ Karen 

Godkendt 

1171 Elevråd 
Elevrådet har haft temamøde om inklusion på Hedegaarden. Det var for elevrepræ-
sentanter og suppleanter. Danske Skoleelever deltog. Desuden en person, der sad i 
kørestol. Elevrådet er med i en film om Vejle Kommunes elevråd – De har fået ros 
fra Peter Sørensen og Charlotte Schultz. Morten Pelch deltog med foredrag om hans 
tur til Gaza.  
Elevrådet fik fantastisk viden og havde en rigtig god dag (med god mad) 
Der tages et punkt med i kommende Nyhedsbrev om temadagen. 

1172 Andre emner af interesse – kendt som evt. 
Der bliver 66 elever i kommende eliteidrætsklasser. Der bliver en lille 7.c, men der 
er stor søgning til 8.c. Kun få elever skal på efterskole i 9. årgang. Vi får flere for-
skellige idrætsgrene f.eks en golfspiller. 4 elever kommer fra NOVAskolen. Vi har 
pt ingen svømmere, da deres træningstider ikke harmonerer med vores træningstider. 
Vores set up skal gerne harmonere med, hvad der sker på Campus Vejle. Der er 
kommet flere piger til klasserne, hvilket er godt for klassesammensætningen. 
Anders vil gerne have, at klasserne fremover kaldes sportsklasser. 

1173 Klassedannelse v/ Birgitte 
Nuværende 0. skal deles til tre 1. klasser. Klassedannelse af kommende 0. klasser 
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Der er hhv. 27 og 28 elever i vores to 0. klasser. De deles pr. 1.5.2017 i 3 foreløbige 
hold. Vi ser an, om det bliver den endelige klassesammensætning til 1. årgang. Der 
bliver lavet skemaer i denne uge. Der er opbakning fra forældrene.  
Vi har ansat 2 nye lærere og der kommer en lærer tilbage fra barsel. 
Klassedannelse af kommende bh. klasser: Der er 127 mulige elever i distriktet – 42 
er indskrevet her – 4 viderevisiteres. Heraf er 14 piger og 24 drenge. Vi vil gerne 
lave en midlertidig klassedannelse og så se an til efterårsferien el. til januar. Vi har 
spurgt Direktør Claus Svold, om han har indvendinger mod vores planer. Så længe 
det er en midlertidig opdeling, har han ingen bemærkninger. Vi opdeler og ser på det 
faglige, det sociale og det personlige inden endelig klassedeling. Bilag uddelt. 
Vi ser det ikke som en udfordring i dagligdagen, at vi har mange tosprogede elever. 
Der bliver stillet de samme krav til alle vores elever, uanset om de har et eller to 
sprog. F.eks er skolens faglig stærkeste elev tosproget. 
Vi kommer til at mangle danske normer, når der er få danske elever. Her må lærerne 
være kulturbærere.  
Vi vil gerne lave et arrangement for de kommende forældre, hvor også skolebesty-
relsen kan deltage.  
Alle børn bliver sprogtestet i børnehaverne og kun elever, der har et solidt dansk 
sprog kommer til NOVAskolen.  
Det kan være et hårdt arbejde at være nye forældre på skolen. De skal hele tiden 
støttes i, at de har truffet det rigtige valg. Det kan lærerne og skolebestyrelsen gøre. 
Alle forældre skal være trygge og glade og derfor har de behov for at snakke med 
andre forældre og med medarbejdere – dette kan f.eks ske ved forældrecafeerne.  
Lige nu sker der mange udstykninger på Grundet og vi har brug for hjælp til at mar-
kedsføre os over for de nye tilflyttere. Vi har muligheden for at få fat i dem nu. 
Punktet med markedsføring følges op på næste møde  

1174 Forældrecafé – strategi for kommende år og planlægning af næste forældrecafé 
Vi kan bruge caféerne til at få forældrenes holdninger til bestemte emner. Måske vil 
vi bruge vores tid mere fornuftigt til at fastholde de elever/forældre, vi allerede har.  
Tema til mødet i maj er, at vi har brug for at forældrenes input til, hvordan vi gør 
dem trygge og til at blive på skolen.  Forslag om at holde cafeen et andet sted end 
skolen.   
Papir invitation gives med børnene med hjem. Hvis der er elever med, kommer der 
ofte flere forældre. 
Invitation til klasseforældrerådene: Vi ved, du sidder i klasseforældrerådene og vi 
har brug for din hjælp. 
Forældrecafé holdes d. 2. maj. 
Efter 2. maj laves der en workshop for SB forældre om hvad fremtidige Cafeer skal 
handle om. Inge-Lise laver en Doodle om tidspunkt.  



 
 REFERAT 

/Users/Glenn/Downloads/06 Referat 19-04-2017.docx   

 
3 

1175 Evaluering af NOVA festival v/Karen 
”2 gode og en kradser”  
Cafeteriet – der kom forældre ind og brugte det til at ”være i”. Eleverne hyggede sig. 
Alt var godt – Godt at eleverne var med til at arbejde med en professionel og var på 
scenen med det bagefter. Caféteriet fungerede godt. Vi manglede mælk, cacao, og 
teskeer. Der foregår noget for alle. Mange valgmuligheder, hvor alle kan få en suc-
ces, prøve noget andet eller bliver bedre til noget. Eleverne skulle måske have ind-
flydelse på musikvalget. Der har været mere gang omkring scenen tidligere. 
Dejligt med stor tilslutning. Den sidste time er svær for medarbejderne. Sende læ-
rerne hjem, så eleverne har det for sig selv eller lave medarbejderdisko. Åbningssce-
nen var fantastisk – glade og stolte forældre. Vi skal markedsføres på det.  
Brandmyndighederne – hvor mange må vi være der? Stor tilslutning fra c. klasserne.  
Kendte navne Kaka og Hassan Shar – nu Andy Up – det var lidt ”nedern”. Eleverne 
vil gerne være med til at ønske, hvilken kendt person, der kommer. Festivalen er 
hyggeligt. Godt, at den ikke bliver ændret, at det er det samme koncept. Godt kon-
cept. Være på forskellige hold hele ugen. Spændende at se, hvordan hallen bliver 
bygget op. Forventning om et større nummer. Elevrødderne kan komme med forslag 
til ledelsen. Dejligt at se, hvor meget, der gøres ud af det. De sidste 2 timer falder 
energiniveauet. Genialt koncept. Emneugen op til er fantastisk. Det skal blameres 
højere op uden for – bannere op – flag op. Helt tydeligt at det er NOVAskolen. NO-
VAskolens flag – fakler. Alle skal kunne se, at det er NOVAskolen, der holder fest. 
God idé at få eleverne med i planlægningen. Hvem tror vi, at eleverne kunne tænke 
sig? Fantastisk fest – god stemning. Hvorfor har der ikke været noget i VAF? 
Glenn ønsker ikke at være med som DJ næste år. Vi skal have fundet en ny.  

1176 Hvordan kan skolebestyrelsen samarbejde med integrationsrådet v/ Senada 
Senada skal fortælle om, hvad en skolebestyrelse laver.  
Italesætte forældresamarbejde – hvordan kan vi få fat i forældrene. Hvorfor er det 
vigtigt at komme til arrangementer. Forventninger til det, at være forældre. Det er et 
skole-hjem SAMARBEJDE. Opbakning til skolen ved at deltage. Mange måler sko-
len på, hvor mange stile der bliver rettet. 
Integrationsrådet må have et netværk bagud, som vi kan drage nytte af.  
Der er dialogmøder og netværk for bestyrelsen, så der vil vi kunne tage guldkorn 
med til. Det logiske samarbejde vil være med Søndermarksskolen, Midtbyskolen og 
os.  

1177 Efterretninger/status fra: 
a/ Skoleleder v/ Anders: 
Vi har ansat 2 lærere, 1 som skal blive i 0. klasse og 1, der skal gå videre til 1. kl.  
Vi har 2 stillingsopslag på midlertidige stillinger.  
Samtaler: Dato: 15.5.2017 
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b/ Formanden  
Dialogmøde – De 4 ledere fra Ontario fortalte om, hvad de havde set. NOVAskolen 
blev rost meget (foran alle de andre). Spørge eleverne: hvad har jeg lært, hvorfor 
skal jeg lære det og hvordan ved jeg, at jeg har lært det.   
Nogle skoler har problemer med buskørsler.  
c/ MED-udvalg 
d/ Personale/elever  
e/ LC/Profilskole 
 

	
 

Actions/ansvar 
 

Deadline Ansvarlig Status 
 

Kommunikationsstrategi- medarbejder- og ledelsesrepr.   SK Åben 
Principper for lektier Jan 2016 AHA Åben 
Principper – tilrettes med nyt logo  LKA Åben 
Antimobbestrategi  Jan. 2017 Lone/Eva Åben 
Sundhedspolitik   Åben 
Forældrecafé April 2017 Karen Åben 
Fordeling af elever i kommende 0. årg April 2017 LKA Lukket 
Elevrådets temadag – indlæg i kommende nyhedsbrev  Morten Åben 
Markedsføring for tilflyttere til Grundet området -  Maj 2017 Karen Åben 

 


