
Skolebestyrelsesmøde på Nørholm Skole 
  

Dato: Torsdag den 23/1-20 17.00 – 19.00 

Sted: Nørholm Skoles personalerum 

 
Fraværende med afbud:  

Fraværende: Britt, Anne Sofie og Anne lis 
 

Referent: Kirsten 

 
Nyt fra bestyrelsen: Signe 

 

Sag: Nr.: 

1 

Godkendelse af dagsorden, underskrift af referat  

(5 min) v. Susanne  

 

1.1 Referater til underskrift 
1.2 Godkendelse af dagsorden 

 
Til drøftelse:  

Til beslutning:  

Til orientering:X 
 

Done 
 

  

Sag

: 

Nr.: 2 Profilering af Nørholm skole.  

(20 min) v. profileringsudvalget 
 

(Bilag: Designforslag trøjer) 

 

- Anvendelse af det nye skriftlige info - materiale hvor og hvordan. 
 

- Nyt forslag - trøjer med skolens logo til eleverne.  
 

Til orientering: X 

Drøftelse og kommentarer: X 
Beslutning: x 

https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1W4J46MnXstIRNcDmd1T6VLCL6KXS19Md/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1W4J46MnXstIRNcDmd1T6VLCL6KXS19Md/view?usp=sharing


Det nye profileringsmateriale fungerer fint og er i brug på flere fronter. Pt er 

det fokus på at profilere skolen i forbindelse med skolestart 2020, derefter er 
det dagplejebesøg mm.  

Tina fremlagde materialet med trøjerne med logo. De er rigtig fine. Vi 
besluttede at investere i hoodies i to eller flere farver, til videresalg til 

forældre. Vi bestiller i str. til alle fra bhv kl og til og med 6. samt nogle voksen 
str.  

I 6. klasse laves en særlig sej hoodie som skal inkluderes i prisen på 

outdoorturen. 
 

Sag: Nr.: 3 Bygninger og udearealer   
(5 min) v. Kirsten og Henrik  

 

 

Formål med punktet:  
 

Status på:  
 

Vedligehold af bygninger udendørs. 
Varmeanlæg - jordvarme, styring af nyt ventilations- og varmesystem.   

 
Fast punkt indtil videre. 

 

Til orientering: X 
Drøftelse og kommentarer:  

Beslutning: 
Henrik orienterede om ny dør, ventilation osv.  

Tina spurgte til lokaler faciliteter osv. Der er trangt og der er ikke de faciliteter  
andre skoler har. Kan bestyrelsen gøre noget?. 

Forslag. Kan skolen lave en prioriteret liste over mangler og præsentere den 
på næste møde. 

Dette er vedtaget! 
 

Sag: Nr.: 4 Kvalitetsrapport for Nørholm Skole 2019/2020 

(20. min) v. Susanne og ledelsen  

(Bilag: Bilagsrapport) 

 

Formål med punktet:  

 
Drøftelse af bestyrelsens input ift. nedenstående  

 

https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1W708GdXaHoLIk1L6Ue4yAa9eL2FMqaOf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1W708GdXaHoLIk1L6Ue4yAa9eL2FMqaOf/view?usp=sharing


Skolebestyrelsens beretning (må maksimalt fylde 10 linjer) 

-       Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på 
baggrund af skolens resultater (data rapporten) 

-       Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater 

-       Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 
skoleår 

Til orientering:  

Drøftelse og kommentarer: X 
Beslutning: X 

Henrik refererede fra læringssamtale på forvaltningen, og fremlagde fra 
rapporten.  

Kort drøftelse af elevfravær. Har det en betydning at familier her på stedet 
tager børn ud på længere rejser? Så længe vi ikke ser det som et problem for 

resten af klassen, så er bestyrelsen indforstået. 
Der er rigtig gode data på trivsel og faglighed. Der blev på mødet spurgt til 

kompetencedækning. Henrik svarede at det handler om fagfordeling og det 

bliver bedre næste år. 
Bestyrelsen støtter de fokuspunkter som ledelsen selv har peget på.: 

Fastholde de gode  faglige og trivselsmæssige resultater. 
Sikre flere elever. 

 

Sag

: 

Nr.: 

5 
Temadrøftelse (Uro i klasserne)  

(30. min) v. Susanne, Majbritt og ledelsen 

 

 
Formål med punktet: 

 
En fælles drøftelse omhandlende uro i klasserne på Nørholm skole.  

 
Nedenstående spørgsmål kunne drøftes indledningsvis: 

 
- Er der en særlig grad af uro der forstyrre undervisningen. 

- Er der en særlig grad af uro der påvirker trivslen blandt eleverne. 
- Etc. 

På baggrund af drøftelser på pædagogisk råd melder personalet at de ikke 
oplever at der er meget uro. Her er en god og rar stemning.  

Når der ind imellem er uro, er det noget vi håndterer. 
Desuden viser trivselsmålingen ikke tegn på at børnene oplever det. 

 

Til orientering:  



Drøftelse og kommentarer:X 

Til beslutning:X 
 

Sag: Nr.: 6 Orientering fra ledelsen.  
(10. min) v. Henrik og Kirsten 

 
Formål med punktet:  

 
- Arbejdet med afdækning af professionel kapital 

- Skolemad erfaringer efter opstart i uge 3 

- Ny procedure ifb. med fraværsmelding  
 

Til orientering: X 
Drøftelse og kommentarer: X 

Beslutning: 
 

Der arbejdes pt. med “proffessionel kapital” Det er en proces sat igang fra 
forvaltningen. Det munder ud i en rapport som peger på nogle fokuspunkter 

som skolen ( personalet) skal arbejde videre med. 
 

Madordningen er i gang og vi gør os erfaringer. Det går godt, portionerne er 
pænt store. Det virker som om børnene er glade for maden 

 
Fraværsmeldinger via fælles postkasser i aula er taget i brug. Der er lidt 

administrative udfordringer med det tekniske , men ledelsen arbejder på det. 

 
 

 

Sag: Nr.: 7 Korte orienteringer   

(15. min) v. bestyrelsesformanden 

 

Formål med punktet er orientering:  
 

1. Nyt vedrørende fælles ledelse (Bilag: pkt. 3 - side 6 i nedenstående 
materiale)  

 
Referat skoleudvalget 14/1-2020 

 
2. Bestyrelsesvalg 2020 - orientering vedrørende proces og tidsplan. 

(Bilag: mange :-)) 
 

Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 Link 5 Link 6 Link 7      

 

https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=2020-01-14%2008.30.pdf&type=moede&pdfid=17643
https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=2020-01-14%2008.30.pdf&type=moede&pdfid=17643
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1ulN_hCHDcbdfi8rTvPr-2bqmEG4Sm4Nh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1ulN_hCHDcbdfi8rTvPr-2bqmEG4Sm4Nh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1P5M8cNkhf7rpn7ogi5pCOOdWK7DDgdf9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1P5M8cNkhf7rpn7ogi5pCOOdWK7DDgdf9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1hwk4Eqo6VKq4gmhu1b9sUIxGXOqySYPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1hwk4Eqo6VKq4gmhu1b9sUIxGXOqySYPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1rjvTRGJBY40pDYErK4BN6KqvIYU6kb5Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1rjvTRGJBY40pDYErK4BN6KqvIYU6kb5Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1G3vad4-4eGLPopRiszySTsRK41E-P2XE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1G3vad4-4eGLPopRiszySTsRK41E-P2XE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1_6r8r7UoWSV4DKJ2iVAdDuxqelOnvZsm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1_6r8r7UoWSV4DKJ2iVAdDuxqelOnvZsm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1L8YNsb1ahmkxTKKoeqDJoHrOKrV238xG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/noersk.dk/file/d/1L8YNsb1ahmkxTKKoeqDJoHrOKrV238xG/view?usp=sharing


Susanne orienterede omkring processen for bestyrelsesvalget. Valget 

bekendtgøres d. 24/2-2020. 
 

På valg til bestyrelsen er: Susanne, Kristina, Jeanette  
 

 
Til orientering: X 

Drøftelse og kommentarer: 

Til beslutning: 
 

 
 

Sag
: 

Nr.: 8 Årshjul - herunder fremtidige temadrøftelser  
(10. min) v. Susanne, Kirsten og Henrik 

 
Formål med punktet: Drøftelse af indhold i årshjul 

 
Forslag og faste punkter. 

 
- Økonomiopfølgning 

- Skoleårets planlægning 
- Fremtidige temadrøftelser (forslag modtages gerne) 

 
Nye 2020: 

- Skærme og brugen af digitale læremidler  

- Grundfortælling og værdiarbejde (bestyrelsens bidrag) 
- Udarbejdelse af principper (Skole/hjem.samarb herunder 

kommunikation, Elev-feedback og evaluering) 
 

Til orientering: X 
Drøftelse og kommentarer:X 

Til beslutning: 

 

 

Sag: Nr.: 9 Eventuelt og punkter til kommende dagsorden  

(5. min) 

 

Til orientering: X 

 



 

 

 

 

 



 

 


