
 

 
 
 
 
 
Deltagere:     Afbud:   
Forældre: Fleur(Phillipes mor), Lone (Almas mor), Kim (Charles far) Lone (Alma)   
Organisation: Cecilie, Claus, Randi, Anne   Cecilie 
Lærere: Anna, Palle 
Skoleleder: Lone 
Gæster:  
 

 Dagsordenpunkter Ansvarlig 
for pkt. på 
dagsorden 

Referat 

1.  Velkommen  
 
Der serveres smørrebrød😊😊 

Formand 
Cecilie  

Lone byder velkommen 

2.  Dagsorden godkendes 
 
Referat fra d. 24 september 
godkendes 

Cecilie Dagsorden og referat godkendes 

3.  Siden sidst 
Kvalitetssamtalen har været afholdt i 
november 2018. Tilbagemelding på 
bestyrelsens kommentar om 
opsamling af data og det misvisende 
billede som kvalitetsrapporten giver – 
og hvordan det er anvendt i 
kvalitetssamtalen. 

Lone Bestyrelsen reflekterer og vurderer den statistik, 
som NS selv har lavet i forbindelse med 
Kvalitetsrapporten. Tallene dækker følgende: 
Optag af elever i foråret 2018, deres historik og 
status – og hvordan deres fravær ser ud 3 mdr efter 
de er begyndt på NS. Desuden vises NS egen 
opgørelse over, hvor de unge, der afsluttede NS i 
aug 2016 og aug 2018 er pr 1 dec 2018. 
Bestyrelsen har et ønske om, at NS fortsat laver 
egen statistik sideløbende med den 
Kvalitetsrapporten genererer. Bestyrelsen vurderer, 
at statistikken fortæller og giver et positivt billede 
af det arbejde, der sker hver dag på skolen 
Det er vigtigt, at vi til stadighed har dialogen om, 
hvad er kvalitet for netop denne målgruppe? 
Hvordan vil vi fortsat skabe en positiv 
historiefortælling om de unge – både internt og 
eksternt? 
Når de to statistikker ikke altid giver samme 
resultat, er det blandt andet fordi elever forbliver 

Bestyrelsesmøde 
 
9. januar 2019 kl. 16.30-18.30 



på NS i deres 10 skoleår, men er indskrevet som 9. 
klasse.  

4.  Her og nu– hvad sker på skolen for 
tiden, hvad er vi optaget af? 
Set fra Palle, Anna og Lones 
perspektiver 

Lone 
Palle 
Anna 
 

Anna: NS er optaget uddannelsesparatheden – og 
vurderingen med UU, om den enkelte elev skal 
tilbydes et år mere på NS. 
Palle: Kort status for vejlednignstilbuddet Min Vej 
og de forløb for unge, de etablerer. 
Lone: Udearealerne – vi forbereder at sende 
ansøgningen til Sallingfonden til marts 

5.  En runde fra 
organisationsrepræsentanterne – 
viden fra verdenen udenfor 
Netværksskolen 
Er der noget Netværksskolen skal 
være opmærksom på og/eller have 
viden om? 

Cecilie 
Anne 
Claus 
Randi 
 

Randi: De ufaglærte jobs forsvinder – så hvordan 
opkvalificerer vi de unge? Hvordan hjælper vi 
hinanden med, at de unge skal have en faglært 
uddannelse? I 3F har de ansat en ny 
regionskonsulent. Kan vi evt lære noget af 
hinandens erfaringer? 
Anne: Fra Lisbjerg: Fællesrådet skal have ny 
formand. Klubben skal ind på Lisbjergskolen, 
Lisbjergskolen er i gang med en stor udbygning af 
deres udskolingslokaler.  
Claus: Vi ved, at det er den lange indsats, der giver 
mening for den sårbare gruppe. Claus er med i 
uddannelsesrådet, her ser man også på vejen for de 
sårbare unge – men ofte bliver det gymnasierne 
man har fokus på. Vigtigt at man til stadighed er 
opmærksom på den gruppe unge, der har nogle 
andre behov.  

6.  Forældreinddragelse i aktiviteter 
Ved sidste bestyrelsesmøde blev der 
talt om forældreinddragelse.  
Hvordan får man forældrene til at 
bidrage aktivt f.eks omkring nogle 
aktiviteter? 
  

Kim 
Lone(Alma) 
Fleur 

Der er et ønske fra Kim og Fleur, at man møder 
andre forældre på tværs af Spor. 
De opfordrer til fælles arrangement – f.eks en 
grillaften i foråret, hvor man evt også har nogle 
aktiviteter, så man som forældre lærer hinanden at 
kende på tværs af Spor. Det vil være nemmere at 
kontakte andre forældre til de unge, som ens barn 
går med, hvis man ved, hvem de er! 
Forældre til elever på NS har ofte en dårlig erfaring 
med skole – så man kunne evt gøre det sådan at 
det var nogle forældre, der inviterer, i stedet for 
det er skolen? 

7.  Opfølgning på udearealer og busstop 
 
Fra referatet sidste møde d. 24 
september: 
 
Det foreløbige udspil til udeareal 
gennemgås. Fra bestyrelsen bakkes 
der op omkring projektet – også 
tårnet, MEN der vurderes at projektet 
er for dyrt! Hvordan skal man skaffe 

Lone Letbanen vil over tid blive en vigtig 
transportmulighed for eleverne. 
Busstoppestedsflytning har Cecilie forespurgt om i 
foråret 2018. Her var der et svar fra Troels Tofte 
Hansen, trafikplanlægger, at der skal laves noget 
dataopsamling, hvis de skal gå videre med 
muligheden. Samtidig med skriver Troels T Hansen 
at hans umiddelbare vurdering er, at det vil blive 
svært at flytte stoppestedet, da man på den 
vestlige side af Randersvej er udfordret af afkørslen 
fra motorvejen.  



alle de mill? Hvem skal stå for at søge 
midler? 
Ønsker at projektet bliver væsentligt 
billigere. LG lover at kontakte Primus 
motor for at følge op på bekymringen 
omkring størrelsen af beløb. 
Bestyrelsen kom med forslag om, at vi 
selv kunne etablere nogle af de 
områder/aktiviteter, som skal ligge 
omkring tårnet. 
 
LG følger desuden op på en eventuel 
flytning af busstoppested. Bestyrelsen 
bakker op om flytning 
 

Bestyrelsen vurderer også, at det kan bliv en svær 
kamp. Vi afventer og ser, om Letbanen kan blive 
den mere valgte transportform, da der er en sikker 
gangvej til og fra skolen til Letbanen. 
 
Udearealer: Pkt blev diskuteret under pkt 4. 

8.  Næste møde 
 
Økonomiopfølgning 

 Som aftalt i november 2018, så er næste møde  
onsdag d. 27 marts 2019 kl. 16.30-18.30 

9.  Eventuelt 
 

Cecilie  

 


