
 

 REFERAT 

C:\Users\Glenn\Downloads\07  02-03-2016 referat.docx   

 
1 

 

Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 
Mødedato 

02-03-2016 

Mødested/lokale 

Personalerummet 

NOVAskolen 

Starttidspunkt kl. 

17.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00 

Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, , Inge-Lise Pedersen, Jeppe Buk, Amra Avdibegovic, Senada Mehic, Eva Blach 

Skov, Morten Pelch, June Munck Jakobsen, Nina (9.b), Hodo (7.a), Naja (7.b), Susanne Fjeldgaard Kristen-

sen, Anders Harfot og Lone K. Andersen 
Afbud  

Brian Mark Larsen, Mustafa Purivatra, Hodo, 

 
Dato 

02-03-2016 

Mødeindkalder 

Susanne F. Kristensen 

Direkte telefonnr. 

76 81 37 03 

Journalnr. 

 

 

 

 

Dagsorden 

1090 Protokol v/ Karen 

Godkendt 

1091 Elevråd 

Har haft besøgt af repræsentanter for DSE.  

Udvalg til kantine – som skal se på indretning. Bjerne skal fremover deltage i elev-

rådsmøderne, da mange punkter/ønsker relaterer til ham.  

Der er generalforsamling i Randers for DSE. Det er ikke besluttet om elever herfra 

deltager. 

1092 Orientering om planlægning af næste skoleår v/ SK 

Ledelsen har haft seminar ang. næste skoleårs planlægning. Der er lavet kalender til 

f.eks skolefest, Tværsdage osv. Skal evalueres i Pæd. Råd. d. 30.3.2016. Der skal 

tages en overblik over hele skolen for at se, om der skal ske flytninger/forfininger 

mellem afdelingerne. Alle er blevet bedt om at melde tilbage, hvor de kan se sig 

selv, hvis de skal skifte afdeling. 

1093 Fælles forældreråd: 

 Aftalegrundlag 

Det vil være godt, at få en fælles holdning/linje. Der er en passus om, at der 

ikke kan laves en henvendelse, hvis ikke alle er enige. Det kan måske spæn-

de ben for at noget bliver sendt ind. 

Karen melder tilbage, at NOVAskolen er enige 

 Rekruttering af lærere 

Der har været en artikel i VAF om emnet. Desuden har Egtved Skole lavet 
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et oplæg. Forslag om, at der kan søges internt/forflyttes mellem skolerne, 

hvis nogle skoler er hårdere ramt end andre. 

Det er et landsdækkende problem. Vejle Kommune vil gå i dialog med læ-

reruddannelsen. Det kan betyde at lærerne kommer ud på skolerne tidligere 

– eller at de ikke er færdiguddannede, når de starter. Der er oprettet en ny 

trainee uddannelse. Det tror Susanne kan være interessant. Vi har netop fået 

en henvendelse fra en tidligere journalist, som gerne vil i samarbejde med os 

om denne uddannelse.  

Skolebestyrelsen ønsker ikke at underskrive skrivelsen fra Egtved. 

Skolens personale = skolen. Derfor er deres trivsel meget vigtigt. Det er vig-

tigt at være en attraktiv arbejdsplads.  

Lærere fra 23 skoler har sendt brev til Dan Skjerning om at de er meget 

pressede – har for lidt tid til forberedelse og forældresamarbejde.  

 Hvad kan skabe mere råderum? 

Der har været forslag om at bytte understøttende undervisning og lektielæs-

ning ud med to-lærerordning. Vi har tidligere sendt en ansøgning til Vejle 

Kommune om dette og har fået nej. Nu er der åbnet for muligheden nationalt 

set. Vi har anbefalet, at der laves 2 pilotskoler i Vejle Kommune for at se, 

hvordan det vil lykkes. 

Dan Skjerning skriver om, at der måske er decentraliseret for meget i Vejle 

Kommune. F.eks skal skoleledelserne visitere til specialundervisning og to-

sprogede elever til modtageklasser. Skoleledelserne bruger rigtig meget ad-

ministrativ tid på dette.  

For mange børn fungerer det rigtig godt at have lektiecafé. Det handler om 

at tage reformen til sig.  

Det vil være meget tidligt at evaluere på reformen. Det tager 5 år at gennem-

føre så stor en ændring og vi har kun været i gang 1,5 år. SK er enig i, at det 

ikke hænger sammen tidsmæssigt og opgavemæssigt for lærerne. 

Medarbejderne kunne godt tænke sig at understøttende undervisning omkon-

teres til to-lærerordning. Der er mange tidspunkter, hvor det kunne være øn-

skeligt ikke at være alene. Desuden kunne det være ønskeligt at kunne diffe-

rentiere i lektiehjælpen. Det er ikke alle, der har lige stort behov.  

1094 Hvad ønsker SB at bidrage med ved NOVAfestivalen  

d. 14. april 2016? 

Der var meget travlt i sodavandsboden sidste år. Måske så travlt, at der ikke var tid 

til at tale med andre forældre. Forslag om, at det kunne være noget med flag fra alle 

de lande, som skolen repræsenterer. Amra og Senada kommer med forslag. 

Vigtigt med skilte med navne til bestyrelsen. 

Der kunne være en konkurrence – spørgsmål om skolen/bestyrelsen el. lign med en 
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lille gevinst. T-shirts til skolens bestyrelse.  

Med til næste møde – 15 min.  

Morten skal på opgaven med PR. 

1095 Årsberetning  

Karen ændrer, at referater bliver lagt ud på hjemmesiden, når det er skrevet. Hvis 

der er ændringer kommer det på følgende referat.  

Den skriftlige årsberetning blev godkendt 

1096 Årshjul – beskrivelse af SB medlemmerne 

Udsættes pga Mortens fravær. 

1097 Workshop/ brainstorming om principper ”fagligt,  

personligt og socialt” 

Fortsat fra sidste møde 

Fagligt:  

Lære af at fejle 

f… det socioøkonomiske index – alle har potentiale ud over deres baggrund. 

At den enkelte elev udvikler sig optimalt 

At lære andet end fag  

Struktureret involvering af personale/faggrupper i unviklingen af deres fag 

Helhedstænkning 

At personalet er fagligt kvalificeret til div. Opgaver 

At vi sikrer tid og rum til fordybelse 

Digital mestring 

At vi tænker faglighed i en bred forstand – vejen til høj faglighed 

Personligt:  

vigtigt at vænne sig af med slang og arbejder med sprogbrug 

Formidling: at turde at stå op foran en gruppe og tale ud til folk 

Egenskaber: selvkontrol, … 

Personlig hygiejne 

Lære at tage ansvar for egen læring …. 

Socialt: 

Fællesskab  - skulle kunne fungere i et fællesskab 

Forskellighed – acceptere og respektere 

Være sig selv som et individ og kunne rumme og arbejde i et fællesskab. 

Kunne opleve et fællesskab ved at være her. Være sammen om noget og være be-

vidst om at få alle med. Et eksempel kan være uv på tværs.  

Stå ved sig selv – kunne sige til eller fra.  

 

Det vil være fint, hvis man i et princip giver mulighed for at skabe en NOVAånd . 

Festivalen er med til at styrke NOVAånden. 
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Næste opgave er at gøre div. input operationelle. SK foreslår, at det kommer op i 

elevrådet, så de to punkter, som eleverne ikke har været med til, vendes her. 

Forslag om, at Morten er med til af facilitere det i elevrådet –  

SB’s opgave er nu at sætte div. input sammen til et princip, når de sidste 2 punkter 

har været i elevrådet.  

SK tager det med i elevrådet og bringer det herefter med til næste møde. 

Morten skal se på princippet om klassedannelse – da formuleringen var ikke så god. 

Indskolingen har også set på princippet – tages med til SB næste gang. 

Morten kan evt. udarbejde en skabelon til principperne, så det bliver kommunikati-

onsmateriale, der virker attraktivt. 

1098 Efterretninger/status 

a/ Skoleleder 

udtrukket til Ekstern Audit. Vejle Kommune er certificeret. Der udvælges forskellige 

grupper til samtaler. 

Vi har haft uanmeldt besøg af arbejdstilsynet. Kører også som samtaler. 

Vi har søgt en pulje til at lave en indsats omkring det psykiske arbejdsmiljø fra fore-

byggelsesfonden. 

Vi forventer, at der kommer noget, som vi skal arbejde med i løbet af året. Det er 

tydligt, hvad der er udfordringen for os. Susanne hilser det velkommen, så vi får 

hjælp til at komme videre. Vi får som konsulenter Lene Palmer og Lars Jespersen.  

Vi har ansat 2 lærere. En midlertidig ansat er fastansat og derudover yderligere en 

lærer. Vi slår yderligere stillinger op til kommende år.  

Charlotte Schultz er overgået som konsulent ved V K, men fortsætter her ca. 20%. 

Ellers overgår hendes job til læringscenter. 

Der er ansat en medarbejder til at tage sig af de nye små skolestartere. 

Det er ikke afklaret, om vi skal have en førskole næste år. Der laves en samlet stra-

tegi om overgang fra institution til skole. Vi skal i dialog.  

Der har ikke været plads til alle børn i førskolen Galaxen – det betyder, at vi har 

mistet en elev. Det er ikke en god start på rekruttering til os. 

b/ Formanden  

Birgitte og Karen vil lave nogle cafeer på skolen den sidste onsdag i md, hvor foræl-

dre kan komme at se skolen i et ”åbent hus – light arrangement”. Det tager  formo-

dentligt tid at køre i gang. Birgitte taler med Morten om at få lavet noget materiale 

omkring det.  

c/ MED-udvalg 

d/ Personale/elever  

e/ Profilskole 

f/ Reformarbejde 

g/ LC 
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1099 Evt. 

Information om kommende skolestarter. 

Der ønskes mere information i forbindelse med lærerskift også information om, 

hvad vi gør indtil ny ansættelse kan ske. Forældrenes oplevelse er, at der ikke bliver 

kommunikeret godt nok.  

Der er utilfredshed fra eleverne med, at de har meget vikar p.g.a. en sygemeldt lærer. 

Der har været en fast vikar på, som har samarbejde med en af skolens fysiklærere.  

Der er stor tilslutning til ”blå mandag” for de, der ikke skal konfirmeres.  

Det betyder meget for eleverne at have noget, hvor der står vores navn på. 

Idé om at have mercandice til festivalen 

Der kommer en ny samlet prøve til naturfag. Det er en stor ændring. Der åbnes for, 

at man kommer op i et kendt stof, som man har arbejdet med nogle spørgsmål om. 

Der vil derudover komme spørgsmål, som kun er kendt af lærer/censor (gruppeek-

samen med individuelle karakterer).  Køres som forsøg i år – obligatorisk næste år. 

Vi venter til næste år. 

 

 

 

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” April 2016 SK Åben 

Princip ”fagligt, personligt og socialt” i elevrådet April 2016 SK Åben 

Skolebestyrelsens beretning Febr. 2016 Karen Lukket 

Principper – tilrettes med nyt logo  LKA Åben 

Beskrivelse af SB’s holdning til Blå Mandag  Morten Åben 

Mobilepay el lign. i skolens elevkantine  Lone Åben 

NOVAfestivalen  - SB’s rolle April Karen Åben 

PR for NOVAfestivalen April Morten Åben 

Princip om klassedannelse – omformuleres /samstemmes med  

Indskolingens princip 

April SK/Morten Åben 

  


