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REFERAT 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen DATO: 21.05.2019 

MØDESTED: Mødelokalet KLOKKEN: 17.30 – 20.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde SAGSNR.: 18/15805 

DELTAGERE: 

Maja Louise Koop, Heidi Bjørn Søborg, Didde Minja Børling, 
Bente Wain, Birte Ahrensberg, Carina Kirkegaard Stæhr, Ida 
Kloster Frederiksen, Peter Lund, Sanne Stigsgaard Olsen, 
Ingelise Andersen, Ann Holm Lauridsen, Thomas Sahl Kellberg 

 

AFBUD: Susanna Reuss Christensen, Jonas Juel Olsen,   

MØDENR.: 11 / 2018-2019  

 

  

0. Valg af ordstyrer 

- Heidi er valgt.  

 

1. Godkendelse / revision af dagsorden  

Dagsorden er godkendt. 

 

2. Aula v/superbruger Louise Arendtsen. 

- Præsentation fra Louise rykkes til næstkommende skolebestyrelsesmøde. 

- Alle forældre kan nu orientere sig på www.Aula.dk omkring diverse relevante informationer. 

- Ingelise vender tilbage med overordnet information omkring AULA, som skolebestyrelsen vil 

forholde sig til, og efterfølgende sende et fælles brev til alle forældre. 

 

3. Tobaksfri skoletid v/sundhedshuset 

- Der er vedtaget tobaksfri skoletid fra den 1. august 2019. Den 11. september 2019 er der Kick 

Off for tobaksfri skoletid, hvor elevrådsrepræsentanter, ledelsesrepræsentant og 

skolebestyrelsesrepræsentanter skal deltage.  

- Line fra sundhedscenteret fremlægger beslutningen om tobaksfri skoledag. 

- Line fremlægger forebyggelsesmuligheder, sanktionsmuligheder, materiale til forældre, og 

normsætning fremadrettet i tilfælde af rygning i skoletiden. 

- Skoleleder vil vende tilbage til skolebestyrelsen med input fra de andre skoler angående 

sanktioner i tilfælde af rygning i skoletiden, såfremt at der er input at hente. 

- Forældrene vil blive informeret nærmere inden skolestart 2019/2020. 

 

4. Elevråd 

- Der er stor efterspørgsel efter arbejdsstationer til gruppearbejde på hele skolen. 

- Forslag om at Oasens åbningstider offentliggøres i klasselokalet, således at de kan planlægge 

gruppearbejde efter det. 

- Punkt til dagsorden på næste elevrådsmøde angående ekstra bevilling til læringsmiljøer. Forslag 

om net til boldbanerne i skolegården.  

 

5. Nyt fra skoleområdet 

- Alle elever fra 9. årgang har gennemført de skriftlige prøver. Alle elever, med undtagelse af en, 

har afleveret mundtlige prøveoplæg. De mundtlige prøver afvikles i perioden den 28.5 – 18.6. 

- Skolebestyrelsen træffer beslutning om ikke at holde tale til indeværende skoleårs 

dimissionsfest. 



TÅRNBY KOMMUNE 

2 

 

- Angående 9. årgangs sidste skoledag og karameldag har skolen i år taget nogle særlige 

forholdsregler for at sikre en sidste skoledag til glæde for alle.  

- Skolebestyrelsen indstiller til generel information angående fx regler om skum, således at 

forældre kan forberede børnene hjemmefra. 

- Trivselsmåling og APV for alle medarbejdere er afsluttede. Svarprocenten udgør et generelt 
tilfredsstillende samlede resultat på 81%. Lærergruppen fik 86% og pædagoggruppen fik 67%. 
 

- Den justerende folkeskolereform 

Folketinget har hastebehandlet lovforslaget om den justerede Folkeskolereform, og den er nu 

vedtaget med virkning fra næste skoleår 2019/2020.  

 

Borgmesteren har efterfølgende aftalt med de øvrige gruppeformænd, at tiden i indskolingen 

følger det nye minimumstimetal, og at skolerne samlet set vil ansøge om at nedsætte tiden med 

de to timer for både mellemtrin og udskoling. Indskolingen gå fra 30 til 27,5 time, mellemtrin fra 

33 til 31 timer og udskolingen fra 35 til 33 timer. Det betyder også at SFO og klub får udvidet 

deres åbningstider. 

 

6. Nyt fra SFO 

- Den justerede folkeskolereform betyder udvidet åbningstid på SFO.  

- SFO har meldt ud omkring børnelokker i området. Skolen har bedt diverse årgangsteams om at 

forestå udmeldingen. Skolebestyrelsen indstiller til en mere åben udmelding fra skolen. 

- SFO Randkløve Alle har modtaget 2. hold af heldagsbørnene og arbejder koncentreret med 0. 

klassestemaerne, som den første generation efter vedtagelse af den reviderede læreplan. 

 

7. Høring vedr. antal 0. klasser skoleåret 2020/21 – bilag 1 

- Det er taget til efterretning.  

 

8. Principper for UU 

- Heidi og Didde vil gerne udarbejde et udkast til principper for understøttende undervisning, 

inklusion, åben skole  

 

9. Hvordan kommer vi i gang med udvikling af principper for inklusion, åben skole og UU? 

- Heidi og Didde vil gerne udarbejde et udkast til principper for understøttende undervisning, 

inklusion, åben skole.  

 

10. Tilbagemelding angående skolebestyrelseskursus omkring skolens budget 

- Vi forhører os hos skole og forældre om en light udgave af et skolebestyrelseskursus omkring 

skolens budget.   

 

11. Eventuelt 

- Regler omkring hunde på skolens område vil skoleledelsen tage stilling til, og efterfølgende 

opdatere ordensreglerne.   

 

12. Underskrivelse af referat 

 

13. Personsager 

 

 

 


