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REFERAT 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen DATO: 22.09.2020 

MØDESTED: Afholdes online KLOKKEN: 17.30 – 20.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde SAGSNR.: 20/13974 

DELTAGERE: 

Heidi Bjørn Søborg, Bente Wain, Carina Kirkegaard Stæhr, 
Brian Bisgaard, Peter Lund, Louise Arndtsen, Josefine Jolene 
Sørensen Andersen (kun kortvarigt på grund af tekniske 
vanskeligheder med onlinemødet), Thomas Sahl Kellberg, Ann 
Holm Lauridsen, Niels Bahn Rasmussen 

 

AFBUD: 
Didde Minja Børling, Birte Ahrensberg, Kate Hjortel, Ingelise 
Andersen, Marcus Borgen 

 

MØDENR.: 02 / 2020-2021  

 

 

0. Valg af ordstyrer 

- Viceskoleleder er valgt. 

 

1. Godkendelse / revision af dagsorden  

- Dagsorden er godkendt. 

 

2. Skolebestyrelsens årshjul. Bilag 1 

- Årshjulet er godkendt, med en enkelt tilføjelse i august: Planlægning af Lærernes dag. 

 

3. Trivselsmåling 2020. Bilag 2a og 2b 

- Skoleleder forklarede, hvordan data fra den obligatoriske årlige trivlselsmåling anvendes. 

- De overordnede data bruges til at identificere de vigtigste indsatsområder på skolen og følge 

udviklingen. Trivselsundersøgelsen udvidet med spørgsmål om det fysiske og æstetiske 

undervisningsmiljø er en del af datagrundlaget for undervisningsmiljøvurderingen. 

- Resultaterne på klasseniveau drøftes på det første forældremøde efter sommerferien og 

eventuelle særlige indsatser aftales.    

 

4. Tovoksen-ordninger. Drøftelse 

- Skoleleder gav et overblik over de forskellige måder tovoksentimer forekommer i 

undervisningen.  

- Der er stor forskel på den pædagogressource vi får tildelt fra SFO og klub – hvilket har en stor 

betydning for tovoksenundervisning.  

- Ledelsen ville foretrække en anden udmøntning af ressourcen hvad angår pædagoger til 4. – 9. 

årg. Det er vurderingen, at ansættelse direkte på skolen ville give en langt bedre 

ressourceudnyttelse.  

 

5. Undervisningsmiljøvurdering. Bilag 3. Orientering 

 

- UMV er gennemgået med skolebestyrelsen. Der er overordnet set et godt undervisningsmiljø på 

skolen. Der vil være særligt fokus på 3 områder, hvor der er udarbejdet handleplaner; udvikle 

motiverende læringsmiljøer, udvikle bedre normer for sprogbrug og forbedre toiletforhold. Der vil 

være løbende opfølgninger ifh. til fokusområderne og handleplanen. Udviklingen vil blive bedømt 

i forbindelse med data fra den næste trivselsundersøgelse sommeren 2021. 

Undervisningsmiljøvurderingen skal udarbejdes igen senest om tre år.     

 



TÅRNBY KOMMUNE 

2 

 

 

 

6. Coronatiltag/opdatering (Birthe). Bilag 4 

- Orientering om nye coronatiltag i forbindelse med det stigende smittetryk. Den opdaterede plan 

udsendes til forældrene onsdag. 

 

7. Kort orientering fra seneste FRO møde (Heidi) 

- Skolebestyrelsesformanden orienterede om FRO mødet fra den 10. september. Der er fokus på 

erfaringer fra ”coronaperioden” bl.a. onlineundervisning. Derudover har de drøftet skolevalg og 

trafiksikkerhed. 

 

8. Krydset ved Randkløve Alle - behandling af henvendelse fra forælder (Heidi/Thomas) 

- Skolebestyrelsen udarbejder en svar på forældrehenvendelsen, som allerede er besvaret af 

ledelsen. 

 

9. Måling af indeklima - behandling af henvendelse fra forælder (Heidi/Bente) 

- Skolelederen har svaret forælderen. 

- Skoleleder overtager kontakten til måling af indeklima på skolen. Projektet vil blive iværksat når 

det er muligt i forhold til andre igangværende projekter. 

 

10. Brug af MinUddannelse på Nordregårdskolen. Hvad kan forældre forvente?  

Skal der udarbejdes princip for MinUddannelse på Nordregårdskolen? (Bente) 

- Skolelederen redegjorde for den udmeldte forventning til skolens personale ifh. til anvendelse af 

MinUddannelse.  

- Skoleledelsen vil præcisere forventningerne til personalet.  

- Louise, som er superbruger, vil arrangere en workshop i nærmeste fremtid. 

- Skolebestyrelsen vil følge op på brugen af MinUddannelse på skolen som et punkt til næste 

skolebestyrelsesmøde.  

 

 

11. Tilbagemelding fra udvalg og arbejdsgrupper 

- Skolebestyrelsen ønsker at invitere Betina Grimm fra teknisk service til næste 

skolebestyrelsesmøde den 28. oktober for at drøfte trafiksikkerhed omkring Nordregårdsskolen. 

- Arbejdsgruppen der skal udarbejde et princip for USU har holdt møde den 17.september. Der 

forventes et udspil fra gruppen på mødet i oktober. 

 

12. Nyt fra skoleområdet 

- Ingen bemærkninger 

 

13. Nyt fra SFO  

- Områdeleder har opsagt sin stilling og starter nyt job pr. 1 november 2020. Der er slået en 

stillingsannonce op. De forældrevalgte repræsentanter informerer skoleledelsen om, hvem der 

deltager i ansættelsessamtalerne den 22.10. 

 

14. Nyt fra Elevrådet 

- Ingen bemærkninger 

 

15. Nyt fra skoleudvalget 

- Ingen bemærkninger 
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16. Eventuelt 

 

17. Underskrivelse af referat 

 

18. Personsager 


