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REFERAT 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen DATO: 21.12.2020 

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, Mads Holm 
Hessellund, Linda M. Nielsen (elevrådskontaktlærer) 

 

AFBUD: Kate Hjortel, Marcus Borgen  

MØDENR.: 05 / 2020-2021  

 

 

0. Valg af ordstyrer 

Bente er valgt. 

Bente bød velkommen til den nye SFO område- og afd.leder Mads Holm Hessellund. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt. 

 

2. Godkendelse / revision af dagsorden  

Dagsorden er godkendt. 

 

3. Skolens budget 2021. Godkendelse.  

- Budgettet er godkendt. 

- SFObudgettet kommer på næste gang. 

 

4. Covid-19. Implementering af nye tiltag   

- Skolelederen orienterede om de seneste tiltag, som også er sendt ud via Aula. 

- Hjemsendelser pga. COVID-19. Fem gange i november og december har vi måtte sende klasser 

hjem pga. elever, der har været konstateret positive. Der har ikke været nogen kendt 

smittespredning på skolen eller i SFO’en. 

- Undervisningen har fungeret godt, med tjek ind og tjek ud.  

- Forældrerepræsentanterne havde et meget positivt indtryk af fjernundervisning og roser 

personalet for indsatsen. 

 

5. Orientering om indretning af gruppearbejdsfaciliteter. Elevrådsrepræsentanter og 

elevrådskontaktlærer orienterer 

- Elevrådsrepræsentanterne har været på inspirations besøg på Korsvejens Skole. 

- Huset/lokalerne indrettes efter elevernes ønsker og med mange funktionaliteter. Det forventes at 

være færdig indrettet og klar til brug i løbet af januar. 

 

 

6. Tilbagemelding fra udvalg og arbejdsgrupper 

- Repræsentanter fra trafikudvalget har været ude og filme afleveringssituationer ved skolen om 

morgenen. Deres produkt er endnu ikke færdigt. 

- Svømmebussen vil blive bedt om at holde på Følfodvej. 

- Ingelise opfordres til at tage det trafikale kaos der opleves omkring skolen op i skoleudvalget. 
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7. Orientering fra møde i FRO v. Heidi 

Der har været afholdt møde den 26.11, hvor der blev orienteret om følgende: 

- Klassenstime bliver ikke skrevet ind styrelsesvedtægten. 

- SFO’erne bliver fremadrettet pålagt at afholde koloni, så børnene minimum en gang i deres 

SFO-tid kommer afsted på koloni. 

- Der kommer lidt mere rengøring så længe der er COVID. 

 

8. Afbud og brug af suppleanter v. Birthe 

- Når det ikke er pga. sygdom, vil vi henstille til, at man melder afbud i god tid.  

- Hvis man i en længere periode ved man har meget arbejde og derfor ikke har mulighed for at 

deltage, vil det være godt at sige det på forhånd, så suppleanterne kan nå at springe til. 

 

9. Nyt fra skoleområdet v. Skolelederen 

- Ekstra rengøring efter nytår. På Nordregårdsskolen vil vi blive opjusteret med 1,5 timer pr. dag. 

Timerne vil blive tildelt rengøringspersonalet der i forvejen arbejder på skolen.  

- Inklusionsstrategi. Den nye titel er ” Stærke børnefællesskaber – en inklusionsstrategi for 0-18 

års området. Høringsfristen flyttes til 19/3 og kan derfor behandles på mødet i februar. 

- Orientering om anvendelse af indeværende års restbudget. Der er brugt mindre på kurser og 

administration. Overskuddet er blevet anvendt på undervisningsmidler. Derudover forventes det 

at 4. årgang kan komme på lejrskole, hvis det igen bliver tilladt i 2021. 

 

10. Nyt fra SFO v. SFO-områdeleder 

- Nødpasningen startet i dag og foregår på Rankløve Allé. I dag har der været 2 børn. Der er 

tilmeldt lidt flere børn de andre dage. 

- Den 4.12 havde pædagogerne personaledag. Det var en vellykket dag, hvor fokus var på 

teambuilding. 

 

11. Nyt fra Elevrådet v/Mary 

- Der har ikke været afholdt møde. De forsætter arbejdet, når det bliver muligt. Deres møder er for 

alle klassetrin, så man ”uddanner” de yngste til at blive ved med at være engageret, når de 

kommer op i de større klasser. 

- Der arbejdes fortsat med indsatsområderne ”toiletter” og ”sprog”. 

 

12. Nyt fra skoleudvalget 

- Pt. har de ekstraordinære møder mest omhandlet COVID. 

- Hvor går de elever der forlader skolen hen? Det nye Unge Center fungerer rigtigt godt. Det er 

godt at så mange får succes med det de vælger. 

- Status på Familierådet. Det fungerer ikke helt efter hensigten. 

 

13. Eventuelt 

 

14. Underskrivelse af referat 

 

15. Personsager 


