
Referat 

Skolebestyrelsesmøde på Nørholm Skole 

  

 
Fraværende med afbud:  

Fraværende: Jeanette og Tonny 

 

Referent: Kirsten 

 

Nyt fra bestyrelsen: Jeppe 
 
 

 

2.1 Referater til underskrift  (Referat 290920) 
 

2.2 Godkendelse af dagsorden 

 

Til drøftelse:  

Til beslutning:  

Til orientering:X 

 
Godkendt 
Ingen kommentarer til referat fra sidste gang. Lægges i bunken til underskrift 
 

 
- Sparring omkring det planlagte møde med rådmanden (bilag) 

 

- Bestyrelsens medlemmer antal mm. 

 

- Mødet for klyngen med Tina French er ikke gennemført endnu ( pga. 

corona?) Anders ønsker emner til drøftelse til at være forberedt på 

mødet når det kommer. Dato er ikke sat endnu. 

Dato: Onsdag den 04/11-20 17.00 – senest 19.00 

Sted: Mødet afvikles online 

 

Link udsendes på Aula 10 min. før mødestart 

Sag: Nr.:  Godkendelse af dagsorden samt underskrift af referat.  

(5 min) v. formanden 

Sag: Nr.: 1 Formandens punkt 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1zNb5Fd9cVzdIBzVNPO87dryierO9ilwJL26HX2mv484/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kM5ZjlWXAEDCJDtwGGjvrh1gvyoIwJUeGw3L_gGH_Ag/edit?usp=sharing


- Emner til mødet: De fysiske rammer. Set i forhold til udviklings og 

investeringsplaner for skoler i Aalborg kommune.  

 

(Udviklingsplan Nørholm skole ) 
 

- Udfordre skoleforvaltningen til at sammentænke skolepolitik og 

landdistriktspolitik i de respektive udvalg og forvaltninger. 

  

- Arbejdsro omkring det at udvikle vores skole i fællesskab (bestyrelse og 

medarbejdere). Vi trænger til ro og rum for udvikling. 

 

- Sidste møde for Peter, da han har fået det ledige job på Gårdskolen. 

Ingen suppleant skal træde ind, da der sidder for mange på skolesiden. 

- Til gengæld prøver Kirsten at få en af de børnehave valgte i 

forældrerådet til at besætte den ledige plads for børnehavens forældre. 

  

 

 

Status på Økonomi for skole og børnehave 

 

Bilag økonomi 

Til orientering: x 

Drøftelse og kommentarer:  

Beslutning:  

 

Henrik gennemgik bilaget med status på forbrug på såvel løn som drift. 

Anders gjorde opmærksom på at elevernes borde og stole trænger til 

udskiftning, hvis der er penge tilovers. Man kunne også spørge Tina French om 

hun vil give penge til nye møbler. 

 

 

Sag: Nr.: 2 Økonomi 

v Henrik og Kirsten 

Sag: Nr.: 3 Nyt fra udvalg 

Krea-udvalg: 

Status fra MajBritt 

Profileringsudvalg:  

http://apps.aalborgkommune.dk/planer_skoler/N%C3%B8rholm%20Skole%20Udviklings-%20og%20investeringsplan.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ViriGdEtC6e36osoTJSA9rFkWbR8lSwr/view?usp=sharing


 

Til orientering: x 

Drøftelse og kommentarer: x 

Beslutning:  

 

Krea Udvalget: 

Maj Britt refererede fra møde med Niels (arkitekt). Der bliver tegnet og vi 

hører nyt når en sådan foreligger.  

Henrik pointerede at det var et spændende møde og dejligt med en arkitekt 

ressource i udvalget. 

 

Profileringsudvalget: 

 

Hættetrøjer til nuv. 6. kl. bestilles. 

Skoletrøjer til alle bestilles også snart, ved et andet firma. 

 

Profileringsdel:  

 

Trahne media ( Jeppe og Pia) vil gerne donere et par dage til at lave 3-4 små 

film om Nørholm skole.( Laves i løbet af de næste par mdr.) Hjemmesiden skal 

op at køre derudover. 

 

Netværk for de små skoler: 

Anders har sendt mails til de andre bestyrelsesformænd på små skoler. Her 

har Anders sat kaffemødet på som første sag. Desuden hvad man forventer sig 

af netværket. Han afventer svar. 

 

 

Henrik motiverede hvorfor vi har sat punkterne på. 

 

Opmærksomhedspunkter, henvendelser og lignende fra klasserne.  

 

Status fra udvalget 

1.Herunder hættetrøjer, genoptagelse af drøftelse om 

finansiering (til beslutning) 

2.Hjemmeside og facebook: Profileringsudvalgets 

prioriteringer. 

 

Netværk for småskoler:  

Rapport fra Anders og Jeppe 

Sag: Nr.: 4 Orientering fra klassekontakterne.  

 



Liv: Bh.kl. De har en facebook gruppe. Der er ikke kommet henvendelser. Liv 

nævner det svære ved at man ikke fysisk kan komme ind på skolen. Svært at 

følge med for tiden. 

 

Kristina: 1.kl . Har skrevet ud på aula og hørt om der var noget. Har ikke fået 

respons på det.  

Jeppe: 2. kl.Ikke noget at berette. 

Signe: 3 kl. Har ikke haft kontakt og er i tvivl om de ved at det er Signe. 

Henrik hjælper med at skabe forbindelse til forældre 

Peter: 4. kl . Intet nyt, men obs Kristina overtager klassen 

Jeanette: 5. kl.  

Tina: 6. kl. Har ikke gjort og hørt noget, de har det godt og “rider på en god 

bølge” men vi skal være opmærksomme på at de skal have en god afslutning, 

trods corona. Hvad må og kan vi i denne tid? 

Vi drøftede hvad man kan og må af sociale arrangementer.  

Skolen opfordres fra flere bestyrelsesmedlemmer, til at skrive en fælles 

melding ud til forældrene om hvad man godt må i denne tid! 

Henrik skriver ud til forældrene. Med link til oplysninger. 

Majbrit fortalte om Halloween happening i 3 kl. til inspiration. Det kunne være 

et eksempel for andre.  

Til orientering: x 

Drøftelse og kommentarer: x 

Beslutning:  

 

 

 

 

- Diverse orienteringer - personale,ansættelser mv. 

- Specialtilbud på Nørholm skole - status og perspektiver 

- Pædagogisk Læringsledelse (PLL) 

- Bevægelsens år 

- Ansættelsessamtaler 16/11-2020 (deltagelse fra bestyrelsen) 

Kirsten orienterede om ansættelse af Trine og Sarah i Bhv og DUS. 

Snak og spørgsmål om minimumsnormering.  

Henrik orienterede om ansættelse af Peter på gårdsskolen. 

Sag: Nr.: 5 Orientering fra ledelsen.  

 



Samtidig fortalte Henrik om en proces der starter omkring gårdskolens 

profil, målgruppe mv. Dette involverer også PPR. 

Orientering om ledelsens deltagelse i PLL 

Bevægelsens år. Vi får en “depeche” i uge 48  

 

 

Til orientering: X 
Drøftelse og kommentarer: x 

 

Beslutning:  

Kunne være at tage principper op. Hvilke har vi og hvad mangler vi? 

Henrik reklamerede for en god “konsulent” fra Skole & Samfund 

Vi kulegraver vores arkiver for vi er flere der mener at der findes flere færdig 

arbejdede principper. 

Giver det mening at lave principper, det går jo godt!  

Sag: Nr.: 6 Eventuelt og punkter til kommende dagsorden 

21.01.21 

(5. min)  



 
 
 
 
 



 

 


