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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato 

12-06-2019 

Mødested/lokale 

Nr. 4 

Starttidspunkt kl. 

17.00 

Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00 
Deltagere  

Lone-Rikke Kristoffersen, Alida Selimic, Malene Davidsen, Tanja Hermansen, Safet Bralic, Jeppe Buk, Kim 

Sørensen, Helle Birgitte Hansen, , Dunia 9.a, John Risberg og Lone K. Andersen, MH 
Afbud: 

Karen Balslev Pedersen, Morten Pelch, Senada Mehic, Ema 9.b, 
 

 
Dato 

18-06-2019 

Referent 

Lone K. Andersen 

Direkte telefonnr. 

76 81 37 05 

Journalnr. 

 

 

 

 

Dagsorden 

1313 Protokol v/ John 

Godkendt 

1314 Elevråd 

Har haft et godt møde på Hedegaarden. De lavede spil og et hæfte omkring bevæ-

gelse i undervisningen. Lavede aktiviteter og fik god mad☺ 

I løbet af efteråret vil der på et pædagogisk temamøde være emne om bevægelse. 

1315 Andre emner af interesse – kendt som evt. 

Der er et ønske om evaluering af festivalen, sidste skoledag og hvad vi skal arbejde 

med som skolebestyrelse kommende år.  

Festivalen var en god dag og en god uge op til. Eleverne har produceret til boderne, 

men har også lært meget. De har taget stort ejerskab. Der var et højt niveau på sce-

nen – stort engagement. Bemærkelsesværdigt at vores elever behandler hinanden så 

godt – de danser i en stor klump, uanset hvor de kommer fra. John ønsker at vi skal 

fortsætte. Fremover skal den sidste time KUN være for vores egne elever og ikke for 

evt. søskende.  

Oprydningsdagen var også en positiv oplevelse.  

Sidste skoledag: Super god dag, som var godt organiseret. Fælles morgenmad i kæl-

deren. Eleverne er gode ved hinanden. Fællesskab om nomineringer. Alle børn var 

glade. 9. årgang var gode til at administrere dagen – afsluttede med pizza. Eleverne 

havde selv besluttet, at hvis de ”tyrede” karamellerne efter eleverne, ville de blive 

udelukket fra fællesspisningen om aftenen.  

Translokation: John og Karen, holder taler, festlig aften  

John er ansat som skoleleder 
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1316 Orientering om fraværsindsats v/ John Risberg 

Der er fokus på elevfravær. Der har været nedsat 5 arbejdsgrupper ved Vejle Kom-

mune. Bl.a om, hvordan vi understøtter de elever, der har svært ved at komme i 

skole. Hvis elever har mere end 15% fravær, kan forældrene blive frataget deres bør-

netilskud. Der er hårdere konsekvenser for NOVAskolens elever, som bor i Ghetto-

området. 

Vi skal have opbygget et system, så vi definerer, hvornår der er tale om ulovligt fra-

vær eller sygdom.  

John ønsker at vi får en dialog med bestyrelsen om indsatsen fremadrettet.  

SSP og klubben har tilbudt at komme og fortælle forældrene om de mulige konse-

kvenser, evt. i samarbejde med bestyrelsen. M.h.t. SSP er det relevant for forældre at 

vide, at der er kommet mulighed for at børn ned til 10 år kan komme for ungdoms-

kriminalitetsnævnet. 

Der er en kultur blandt unge mennesker i dag, der gør, at flere udvikler angst, diag-

noser mm.  

1317 Videre med PLF v/ John Risberg 

John gennemgik planen – herunder: 

Der skal arbejdes med sprog i alle fag (de rigtige ord) 

Der skal arbejdes med, hvordan den enkelte elev bedst kan understøttes.  

Vi skal øve os i at opbygge en faglighed sammen – ved hjælp af data.  

Vi vil have effekt ved barnet – ved undervisningen og i teamet. 

Lærerne vil blive skarpere i dagligdagen uden nødvendigvis at bruge tests.  

Inden arbejdet går i gang, udarbejdes der en teamkontrakt.  

Ledelsen er i et netværk med 3 andre skoler – det kvalificerer planen at høre andres 

meninger. 

1318 Status Eliteidrætsklasser v/ John Risberg 

Der indskrives 12 elever i 7.c, 2 elever til kommende 8. og 2 til kommende 9. årg. 

Herudover har vi en del henvendelser. 

Sportsgrene er svømning, fodbold, håndbold, badminton og cykling 

Vi begynder at få flere ansøgninger fra Vejle – det er positivt, at de ser godt på NO-

VAskolen. 

John skal have dialog med Bokseklubben og med amerikansk fodbold.  

John troede, at vi havde fået en godkendelse til E-sport – dette er dog ikke tilfældet. 

Den er dog på vej. Han haft møde med Campus og med Elite Vejle. Hvis det bliver 

godkendt, vil vi i løbet af efteråret optage 2 elever. I givet fald bliver vi koblet op på 

Campus faciliteter. Vi vil til start kun optage 2 elever for at se, om de passer sam-

men med de øvrige elever.  

1319 Efterretninger/status fra: 

a/ Skoleleder 
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herunder: status NOVAskolen 

Vi har nedgang i sygefravær for skolens medarbejdere. Et markant fald, hvor øvrige 

afdelinger vi sammenligner os med er i stigning.  

Vi har fået en opsigelse fra en lærer, der ønsker at læse videre.  

Vi har en god og fornuftig prøveperiode. Mange elever har søgt vejledning i PLC el-

ler ved deres lærere.  

Vi har elevnedgang, som kan ændre sig i positiv eller negativ retning over somme-

ren. Der er forskellige årsager og kan have forskellige konsekvenser.  

Vi ønsker at ansættelse af Mette Andersen som afdelingsleder – leder af indskolin-

gen og læringscentret og at ansætte John Hansen som souschef. Viceskolelederstil-

lingen har vi sparet væk. 

Sanne Rosengaard fortsætter som daglig leder af SFO’en.  

b/ Formanden  

c/ MED-udvalg 

d/ Personale/elever  

e/ LC/Profilskole 

 
 

 

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 Åben 

Inklusionsbudget  Karen Åben 

Fraværsindsats  John Åben 

    

    

    

 


