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REFERAT 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen DATO: 19.11.2020 

MØDESTED: Afholdes online KLOKKEN: 17.30 – 20.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde SAGSNR.: 20/13974 

DELTAGERE: 

Heidi Bjørn Søborg, Bente Wain, Carina Kirkegaard Stæhr, 
Didde Minja Børling, Birte Ahrensberg, Brian Bisgaard, Peter 
Lund, Louise Arndtsen, Ingelise Andersen, Mary Foss, Ann 
Holm Lauridsen, Niels Bahn Rasmussen 

 

Deltog ikke: Kate Hjortel, Marcus Borgen  

MØDENR.: 04 / 2020-2021  

 

 

 

0. Valg af ordstyrer 

Bente er valgt 

 

1. Godkendelse / revision af dagsorden  

Til punkt 2 skal der også indgå lektier, derefter er dagsorden godkendt. 

 

2. Anvendelse af MinUddannelse på Nordregårdsskolen. Bilag 1a og bilag 1b.  

Skolelederen gennemgik bilagene, og indholdet blev drøftet. 

Lærerne skriver lektier ind i MinUddannelse. 

Anvendelse og forventningerne til MinUddannelse blev drøftet. 

Personalet oplever, at der er en del forældre, som endnu ikke bruger MinUddannelse, og det blev 

drøftet, hvordan vi kan få flere forældre til at anvende MinUddannelse. 

MinUddannelse er på dagsorden til årets teamudviklingssamtaler med ledelsen. 

Det blev aftalt, at skolen udsender diverse links til forældrene via Aula, og at der vil blive ”reklameret” 

i det kommende julebrev. 

Skolebestyrelsen vil i det kommende år have fokus på anvendelsen af Min Uddannelse. 

Ledelsen danner sig et overblik over brugen af MinUddannelse og melder tilbage til 

skolebestyrelsen. Herefter drøftes brugen af MinUddannelse på Nordregårdsskolen videre.  

 

3. Sygefravær 2020. Længerevarende sygefravær jf. sidste møde. Bilag 2a og bilag 2b.   

Skolelederen gennemgik bilagene. 

 

4. Differentieret undervisning (punkt fra årshjul)  

Hvordan og i hvilken grad bruger lærerne differentieret undervisning? 

Forældrene oplever, at der er sket en del i dette skoleår. 

Personalet har altid faglige deltagelsesmuligheder for øje, når de planlægger undervisning.  

Differentieret undervisning er rigtig mange ting, f.eks. individuelle opgaver tilpasset elevens niveau.  

I år har vi en elev, der deltager i et særligt talentprogram.  

Differentiering handler både om fagligt niveau og metoder. 

Vi ønsker at få etableret et samarbejde med Tårnby Gymnasium og Nordregårdsskolens 

udskolingselever. 

Skolebestyrelsen udtrykte interesse for at vide, hvordan differentieret undervisning praktiseres i de 

mindre klasser.  
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Medarbejderrepræsentanterne vil undersøge, hvordan der undervisningsdifferentieres på hhv. 

udskoling, mellemtrin og indskoling og melde tilbage til skolebestyrelsen. 

Punktet tages op til foråret.  

 

 

5. Brugertilfredshedsundersøgelse. Gennemgang og drøftelse. Bilag 3 

Nordregårdsskolen ligger på en flot 1. plads når man ser bort fra specialskolen, Tårnbygård. 

Vi har samtidig den højeste svar %, hvilket vi selvfølgelig er godt tilfreds med. 

SFO Corneliusmindevej ligger desværre ikke så godt, hvilket vi sammen med de daglige ledere er i 

gang med at undersøge årsagen til. 

 

 

6. Anvendelse af skolebestyrelsens restbudget. Bilag 4.  

Skolelederen gennemgik bilaget, og det blev besluttet, at restbeløbet anvendes i et samarbejde med 

elevrådet til indkøb af materialer til pauseaktiviteter.  

 

7. Tilbagemelding fra udvalg og arbejdsgrupper 

Trafikudvalget har sendt en skrivelse op til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende vores ønsker, som 

er en fodgængerovergang på Irlandsvej/Tejn Alle, et skilt samt en ”kys-og-kør” zone på Følfodvej. 

Det har vi i første omgang fået afslag på.  

Repræsentanter fra forældrebestyrelsen er i gang med at udarbejde små videoer.  

 

8. Nyt fra skoleområdet  

Skolelederen orienterede om 

- Undervisningsmiljøvurderingen er færdig, og bliver lagt på skolens hjemmesiden. 

Værdigrundlag ændres samtidig til værdiregelsæt – indholdet er uændret. 

Dette sker for overskuelighedens skyld. 

På skolens hjemmeside ligger derudover bl.a. skolens trivselsdata, antimobbestrategi og 

ordensregler. 

- Praktisk-musisk valgfagsordning.  

o Prøverne på nuværende 8.årgang aflyses, og den endelige standpunktskarakter 

ophæves til prøvekarakter. 

o Nuværende 7. årgang vil blive tilbudt håndværk/design og madkundskab, som placeres 

på blokdage. Begge dele på Nordregårdsskolen.  

- Opdatering på Covid-19.  

o Stor ros til personalet og ledelsen for håndteringen af de konkrete udbrud der har været. 

 

9. Nyt fra SFO  

Den kommende områdeleder indkalder SFO udvalget til at møde i det nye år.  

 

10. Nyt fra Elevrådet 

- Grundet Covid-19 har det ikke været muligt at samle de 40 elever til fællesmøde. 

- Der er bestilt møbler mv. til huset med de nye gruppearbejdspladser.  

- Elevrådskontaktlærer (koordinator for projektet) deltager på næste møde og orienterer sammen 

med elevrådsrepræsentanterne. 

 

11. Nyt fra skoleudvalget v/Ingelise 

- Trivselsundersøgelserne har været drøftet 

- De er i gang med at drøfte en ny inklusionsstrategi (der kommer et nyt navn) 

- Udvalget modtager dagligt information om Covid-19 situationen på skolerne 
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- En af de kommende opgaver bliver udarbejdelse af en IT-strategi 

- E-sport vil blive tilbudt på klubberne 

- Det er besluttet, at den nye praktisk-musisk valgfagsordning fra næste skoleår skal udbydes på 

skolerne 

Inklusion og vilkårene for at skabe inklusion har skolebestyrelsens store interesse 

 

 

12. Eventuelt 

 

13. Underskrivelse af referat 

 

14. Personsager 


