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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 
Mødedato 

06-04-2016 
Mødested/lokale 

Personalerummet 
NOVAskolen 

Starttidspunkt kl. 

17.00 
Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00 

Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Brian Mark Larsen, Inge-Lise Pedersen, Jeppe Buk, Amra Avdibegovic, Eva Blach 
Skov, Morten Pelch, June Munck Jakobsen, Mustafa Purivatra, Susanne Fjeldgaard Kristensen, Anders Har-
fot og Lone K. Andersen 
Afbud  
Senada Mehic, Nina 9.b, Hodo 7.a, Naja 7.b 
 
Dato 

07-04-2016 
Mødeindkalder 

Susanne F. Kristensen 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 03 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1100 Protokol v/ Karen 

godkendt 

1101 Elevråd 
Ingen elever 

1102 Energidrik v/ Brian 
8. årgangs lærere har oplyst, at der drikkes meget energidrik i løbet af dagen. Det gør 
det svært at undervise eleverne. Skolen har ikke nogen politik om adgangen til ener-
gidrikke og ønsker heller ikke at have et decideret forbud. Udskolingen må forlade 
skolen i det store frikvarter og kan frit købe, hvad de vil. Skolen har tidligere skrevet 
til elever og forældre og advaret om indtagelsen af energidrikke. Den bedste måde at 
imødekomme det vil være at italesætte, hvor skadeligt det er. Opfordring til, at man 
tager snakken med eleverne inden de får adgang til centret. Forældrene skriver under 
på, at udskolingseleverne må forlade skolen. Denne skrivelse kan udvides til at in-
formere forældrene om, hvilke udfordringer deres børn møder f.eks. med energi-
drikke.  
Vi ser på udgangstilladelsen og så taler vi med medarbejderne om at finde den røde 
tråd i overgangen fra mellemtrin til udskoling. (evt. med en mail til hjemmene om, at 
der er talt om det). Forældrerådene kan inddrages og udskolingslærerne kan tage det 
med til møde med mellemtrinnet om overgangen til udskolingen. Artikel om energi-
drikke lægges på FB 

1103 Bestyrelsens bidrag til NOVAfestivalen 
Forældrene sælger sodavand og skal derudover have tid til at tale med forældrene.  
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De laver en quiz og pynter boden med flag. SB ønsker navneskilte – SK spørger 
CM. Det fysiske Årshjul tages med. 

1104 Kommunikationsstrategi v/ Morten 
Forslag til:  
Blå mandag – 
Principper for dannelse af klasser på NOVAskolen. 
Vi skal passe på, at vi ikke låser os selv ved at lave for firkantede regler.  
Vi har brug for at fremhæve den mangfoldighed, som skolen har.  
Vi skal blande tryghed og nysgerrighed med fakta. Vi er en skole for hele distriktet. 
Det har betydning, når man vælger skolen at der er tryghed i, at der er mulighed for 
at skolestarterne har mulighed for at få kendte kammerater at følges med. 
Måske er vi helt ude over det at lave en traditionel beskrivelse af klassedannelse.  
Vi har arbejdet meget for at tiltrække flere elever til skolen. Vi skal være opmærk-
somme på den frygt nogle forældre kan have ved at sende deres børn herover. Det er 
vigtigt at fremhæve, hvad man OGSÅ får ved at sende sine børn her til.  
Det er vigtigt at fremhæve, hvad der tilstræbes, for at give tryghed til forældrene. 
Det er også vigtigt at fortælle forældrene, hvad der reelt er sket, så de. 
Morten skriver videre….. – sendes med næste dagsorden ud.  

1105 Budget og regnskab v/ Lone 
Skolen har haft mulighed for at overføre godt en million kr fra 2015 til 2016. Der er 
i 2016 etableret 3 nye multibaner, indkøbt nye skolemøbler til indskolingen, indrettet 
gangarealer og etableret Fab-Lab mm. Budgettet 2016 er lavet ud fra budgetbehovet 
i 2015. Vi laver stillingsopslag hurtigst muligt, så der kommer flere hænder til ele-
verne.  
Bestyrelsen godkendte regnskabet. 

1106 Matematikvejleder v/ Susanne 
Skolerne i Vejle er samlet i klynger. Vi er sammen med 10. klassesskolen. 
Vi er blevet enige med dem om, at det er os, der uddanner en matematikvejleder og 
vi skal så ”betjene” 10. klasseskolen. De skal fra dag 1 fungere i jobbet. Vi skal sen-
de en medarbejder på uddannelse. Vi udbyder til matematiklærerne hurtigst muligt. 
Vi mangler en kristendomslærer. En lærer skal på et 40 timers kursus. 
Det giver en tilsvarende kompetence til et linjefag. Ministeriet er meget opmærksom 
på, om det er linjefagsuddannede – eller tilsvarende kompetencer, der underviser.  

1107 Efterretninger/status 
a/ Skoleleder 
Vejle Kommune er certificerede. Et privat firma foretager audit, for at sikre, at 
kommunen opfylder sine forpligtelser. Vi har haft besøg, hvor ledelsen har skullet 
give mange taloplysninger og nogle medarbejdere er blevet interviewet. Rapporten 
er netop kommet og går videre til AMRgruppen. Vi får besøg af arbejdstilsynet i maj 



 
 MØDEINDKALDELSE 

/Users/Glenn/Desktop/08  06-04-2016 referat.docx   

 
3 

måned. Arbejdstilsynet skal tale med medarbejdere fra de 3 afdelinger. Der kommer 
efterfølgende en rapport til skolen. Vi har søgt og fået penge til at lave en forebyg-
gelsespakke.  
Mobilepay er blevet tilladt fra 13 år – vi går videre med det, og håber vi kan tilbyde 
det i kantinen efter sommerferien.  
b/ Formanden  
Fællesskolebestyrelse har skrevet en del om omlægning af understøttende undervis-
ning til to-lærerordning. 
Skolerne skal hver i sær henvende sig. NOVAskolen er ikke interesseret. 
Har opfordret Dan Skjerning til at bestyrelserne gerne vil have mere indflydelse på 
dialogmøderne.  
Håber på, at holde åbent hus som omtalt tidligere. 
c/ MED-udvalg 
Temadag med Michael Ørbeck om hvordan vi synliggører MED internt.  
MED uddannelse for alle deltagere i 2 dage. 
d/ Personale/elever  
Ser frem til at blive flere medarbejdere.  
Personalet blev spurgt, om personalegoder er vejen frem for at få ansat nye medar-
bejdere. Vi har mistet en pædagog til en anden kommune p.g.a. dette. Det er meget 
kommunalt bestemt (arbejdstid f.eks).  
e/ Profilskole 
Charlotte Schultz er ”udfaset” til Vejle Kommune. Kommer her få timer ugl.  
Vi er ikke i mål med profilen, så vi fortsætter arbejdet. Fremadrettet udgår det fra 
PLC.  
f/ Reformarbejde 
Der er kommet ny prøvebekendtgørelse med en del ændringer:  
Eleverne anonymiseres og identificeres via Unilogin til de skriftlige prøver – prø- 
verne skal rettes af én beskikket censor. faglæreren skal ikke længere rette 
Fysikeksamen fra næste år er en samlet prøve mellem F/K, geografi og biologi. Det  
giver udfordringer om, hvem der skal eksaminere. 
Digitalisering af prøver: Matematik uden hjælpeprøver. Biologi og geografi er også  
digitale. Adgang til Internet: der er fuld adgang under prøverne. Det er vores opgave  
at sørge for, at de ikke er i kommunikation med andre. Ved historie, samfundsfag og  
kristendom skal eleverne lave en synopsis  - og kommer således op i kendt stof. 
g/ LC 
Evaluering på temamøde. Hvordan skal næste år skrues sammen. Der er stor forskel-
lighed i ønsker om, hvad der er brug for. Der mangler sparring på det specialpæda-
gogiske område.  

1108 Evt. 
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Der kan måske være behov for at have noget mere socialt sammenhold. 9. årgang 
har netop afholdt arrangement hvor de har sovet på skolen. Det var en stor succes. 
Der deltog ikke mange fra C-klassen, hvilket de efterfølgende fortrød. Mange C-
klasse elever bor ikke i nærområdet og ses derfor ikke så meget med med klasse-
kammeraterne.  

	
 
 
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 
    
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 Lukket 
PR for NOVAfestivalen April Morten Åben 
Princip om klassedannelse – omformuleres /samstemmes med  
Indskolingens princip 

 SK/Morten Åben 

Tilladelse til udgang for udskolingen – redigeres  AHA Åben 
  


