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Referat af  skolebestyrelsesmødet 
Tirsdag d. 26.11.19 kl. 19.00 – 21.30 i personalerummet,  
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 
******************************************************************************** 
Deltagere: 
Forældrerepræsentanter: Line Rosenkrantz Kristiansen, Martin Kangas Christensen, Gitte 
Nørgaard Thorsen, Anne Katrine Berwald Lier, Mikael Holbæk Bertelsen, Dorthe Hestbech 
Hansen, Kathrine Balleby Møldambjærg 
Medarbejderrepræsentanter: Elly Bank, Kim Mose, Michéle Andresen Bjerg  
Elevrepræsentanter: Sidsel Iben Ørum 6a, Stine Klitgaard Jepsen 8a 
Ledelsen: Ulla Thomsen, Carsten Hermannsen, Jens Jørn Porup 
 
Afbud:  
Referat med kursiv. 
 
Inden mødet vil Ulla fotografere skolebestyrelsen. 
 
Dagsorden 
 
1. Referat fra skolebestyrelsesmødet d. 07.10.19 - evt. bemærkninger.  

Ad,1) Godkendt og underskrevet. 

2. Godkendelse af dagsorden (MKC) 

Ad,2) Godkendt. 

3. Sager til beslutning) 

Ad3,a) Ingen. 

4. Sager til drøftelse og eventuel beslutning 
a. Evaluering af dialogmøde med Familie- og Kulturudvalget tirsdag den 29. oktober 

og tirsdag den 19. november (MKC)  
b. Eftermiddagspladser i SFO’en. (MKC) 
c. Evaluering af møde mellem klasseforældreråd og skolebestyrelse d. 06.11.19 (MKC) 
d. Drøftelse af arbejdet med principper, politikker, notater mv. (MKC) 

i. Princip for skole-hjem samarbejdet (bilag) 
ii. Ordensregler, Nørre Nissum Skole (bilag) 

e. Den styrkede lærerplan – hvor er vi i processen? (UT) 
f. AULA – hvordan er den nye kommunikationsplatform modtaget? (MKC) 
g. Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Bilag er via Aula 

sendt til alle forældre og medarbejdere. (MKC) 
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Ad,4) Mødet 29/10: kortere skoledage i indskolingen drøftet . Lemtorpskolen og 
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers var alene om ønsket - implementering af korte 
skoledage. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt drøfte og forholde sig til, hvorledes vi lokalt kan 
forankre ”korte skoledag”.  

Emnet: En pædagogisk drøftelse af hvorledes resurser i lokalområdet kan inddrages og bruges 
på dagsinstitutionsområdet.  

Ad4,b) Skolebestyrelsen er blevet bedt om at tilsende Direktøren på F & K området et skriv 
desangående. Det er sket og vi afventer svar. 

Ad4,c) Kort referat af møde mellem skolebestyrelsen og klasseforældrerådene. Der var et godt 
møde og flere ytrede ønske om, at de gerne vil løfte flere pædagogiske opgaver. Jf. klassetrivsel, 
andre er mere til praktiske opgaver. Der var repræsentanter fra alle almenklasser og et fint 
fremmøde fra g-klasser.  Et positivt og proaktivt møde. 

Ad4,d) Princip; skole-hjem samarbejdet revideret af JP og forslaget blev drøftet. Bestyrelsen 
drøftede forslaget og der kom nye forslag til princippet som indarbejdes af JP. Princip; 
ordensregler Nørre Nissum Skole er ligeledes drøftet og de fremkomne forslag indarbejdes af JP. 
Begge principper besluttes.  

Ad4,e) Den styrkede læreplan / styrket pædagogisk læreplan fremlagt og udleveret ved/af UT.  
Punkterne i læreplanen: samarbejde med forældre og medinddragelse af lokalsamfundet 
medtages til drøftelse på næste møde. Bestyrelsen ønsker på næste møde information om 
udarbejdelsen og den efterfølgende implementering af ”Den styrket pædagogisk læreplan”. 

Ad4,f) Aula: Der er hovedsagelig positive tilbagemeldinger – men der er selvfølgelig 
arbejdsgange som har begyndervanskeligheder.  Vi anbefaler større opmærksomhed og 
forsigtighed når der vælges hvem der er modtager af beskeden. Daginstitutionen forventes at 
blive koblet op på Aula august 2020. 

Ad4,g) JP fremlagde punktet og henviste til bekendtgørelsen om elevernes fravær.   

5. Sager til orientering 

Ad5,a) Ingen 

6. Tematiske emner 

Ad,6) 

7. Siden sidst – korte meddelelser fra 
a. Formanden 
b. Elevrådet 
c. Medarbejderrepræsentanterne (skole og dagtilbud) 
d. Skolelederen/ Viceskolelederen 
e. Den pædagogiske leder (SFO/dagtilbud) 
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Ad7,a) Intet 

Ad7,b) Vi har været til fælleskommunaldag fredag d. – emner som demokrati, og mobilfri skoler 
blev drøftet.  Vi har haft elevrådsmøde i dag tirsdag d. 26.11.2019. og her drøftede vi; om 
udskolingselever kan tage deres lånte pc´er med hjem fra skole og vi vil gerne have hyggerum på 
torv B. 

Ad7,c) Michéle; vi får flere børn i børnehaven, vi har lidt sygemeldinger, og rokeret lidt rundt 
med de ansatte. Julekomsammen fredag d. 29.11.2019 og vi har fået ”kunst” trædyr på 
legepladser. Kim; Tværsuge i uge 47, klippedag, juleturnering og juelfest i denne uge. Elly: Vi har 
ansøgt Jysk Energi om støtte til cykelborde, men desværre fået afslag. Vi ansøger nye. 8ag til DM 
i Skills i København januar 2020. 

Ad7,d) JP; vejledning om uddannelsesparathed omtalt. J 

Jeg vil meget gerne på næste møde drøfte med bestyrelsen om, hvordan vi som organisation 
kommunikerer ud til forældre samt eksterne og interne samarbejdspartnere.  Resultat af 
trivselsmålinger er nu offentligt gjort og her ligger Lemvig Kommune nr. 1 på trivselsområdet. 
CH; intet nyt.  

Ad7,e) UT; Vi flytter flere børn fra vuggestue til børnehaven efter jul. Vi får ny ½  års pædagog 
studerende  fra VIA i henholdsvis børnehave og indskoling/Sfo. Vi indkøber legeskib og ny vippe.  

8. Eventuelt  

Ad,8) Intet. 

9. Personsager/elevsager  

Ad,9) Ingen. 

10. Eventuelt 

Ad,10) Intet.  

 
Sager til opfølgning 

Referat fra d. 07.10.19 Kort beskrivelse af sagen Ansvarlig Tidstermin 
    

 
 
Med venlig hilsen 
 
   ______________          _________________ 
Jens Jørn Porup                     Martin Kangas Christensen 
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Referent 
Nørre Nissum  
D. 26. november 2019  
Carsten Hermannsen 
 
 
Til underskrift 
Nørre Nissum 
D.  20 januar 2020 


