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REFERAT 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen DATO: 24.02.2021 

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  

 

AFBUD: Kate Hjortel, Marcus Borgen  

MØDENR.: 08 / 2020-2021  

 

 

0. Valg af ordstyrer 

Bente Wain blev valgt 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

2. Godkendelse / revision af dagsorden  

Godkendt 

 

3. Høring. Strategi og handleplan for inklusion 0-18 år – ”Stærke børnefælleskaber”. Bilag 1  

God drøftelse. 

Høringssvaret er udfærdiget og sendes til Børne- og kulturforvaltningen. 

  

4. Skoleåres planlægning – ledelsen orienterer om foreløbige vilkår, proces og prioriteringer 

Vi har endnu ikke fået udmeldt den endelige personaleressourcetildeling. 1. udkast forventes medio 

marts. Der forventes en personaleressource på samme niveau som i indeværende skoleår.  

Planlægningen sker i øvrigt på baggrund af den vedtagne timefordelingsplan og fastholdelse af 

ressource til ”Oasen”. 

Det er et særligt vilkår i år, at planlægningen sker parallelt med indfasningen af den nye 

arbejdstidsaftale A20. Ledelsen forventer dog ikke, at det bliver en uoverkommelig udfordring, da 

udgangspunktet er en god og tillidsfuld dialog mellem ledelse og TR/medarbejdere.   

 

5. Covid-19. Status 

Der kommer desværre til at gå nogen tid før vi får elever fra 5. – 9. årgang tilbage.  

Der er en tæt dialog med 9. årgang vedr. planen frem til afslutningen. En opfordring fra forældrene til 

at gøre en ekstra indsats for 9. årgang. Der kommer i marts en ny samlet plan for den sidste periode 

frem mod sommerferien. Vi afventer en fælleskommunal beslutning vedrørende omplacering af 

sidste skoledag for afgangsklasserne.   

Vi kommer til at benytte os af, at en lærer/pædagog må samle op til 4 elever udendørs i 5. – 9. 

årgang.  

Ingelise informerede om en aftale som vil tilgodese eleverne. Aftalegrundlaget fremsendes særskilt. 

Der var generelt stor ros til de lærere som står for fjernundervisningen. 
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Personalet har mulighed for hver uge at blive testet på skolen, hvilket mange benytter sig af. Ingen 

er endnu testet positive for CoVID-19. 

 

6. Referater (ved Birte) 

Referaterne skal ikke udelukkende udfærdiges som beslutningsreferater. 

Referaterne er både til forældre og Børne- og skoleforvaltningen. 

Der er enighed om, at uimodsagte synspunkter og pointer kan føres til referat som 

skolebestyrelsens, medmindre andre medlemmer tydeligt giver andet til kende. 

Medlemmer kan altid kræve at få ført til referat, at de er uenige i hovedsynspunktet. 

  

7. Forslag til ændring af tidspunkt for onlinemøder (ved Birte) 

Så længe møderne afholdes online ændres tidspunkt til kl. 18.30 – 20.30 

Der var enighed om, at en fastholdelse af ændringen afhænger af, om sluttidspunktet kan 

overholdes. 

 

8. Tilbagemelding fra udvalg og arbejdsgrupper 

Trafikudvalget – der arbejdes fortsat på at få klippet videoer sammen. 

  

9. Nyt fra skoleområdet 

Tidsfristen for gennemførsel af nationale test er generelt udskudt til den 11.6.  

Nationale test bliver snarest afviklet for tilstedeværende elever i 2. – 4. årg.  

De øvrige obligatoriske nationale test afvikles først, når eleverne modtager undervisning på skolen. 

Der er en ansat en ny teknisk serviceassistent. Han tiltræder 1.4.2021. 

Der er fundet en lærerrepræsentant til at indgå i skolemoderniseringsudvalget. Skolelederen 

indkalder til møde, når elevrepræsentanterne kendes. 

Både børn og personale i indskolingen er meget glade for at være tilbage, og det går rigtig godt. 

 

10. Nyt fra SFO  

Børnene er nu tilbage på SFO matriklerne, og det er alle glade for. 

I vinterferien var der mellem 25 og 30 børn pr. dag. 

I uge 8 har der været ca. 50% af børnene om eftermiddagen. 

Der er opslået et stillingsopslag på den ledige pædagogstilling, med forventet tiltrædelse 1.5.2021 

  

11. Nyt fra Elevrådet 

Der bliver afholdt møder med 0. – 4. årg. den 9.3, og med 5. – 9. årg. den 10.3. På møderne vil der 

blive præsenteret idéer til anvendelse af skolemoderniserings puljen fordelt på 3 områder; 

Udeområde, indeområde og faglokaler. Derudover vil de tale med elever om, hvordan de har det 

med at være kommet tilbage, eller med at blive fjernundervist.  

 

12. Nyt fra skoleudvalget 

Der har været fokus på følgende områder; 

Strategien for Stærke Børne Fællesskaber. 

Corona - hvordan kan man fremadrettet støtte op om trivsel og læring. 

 

Det næste de skal i gang med er en trivselsstrategi. Medarbejderne, skolebestyrelser og elever vil 

blive involveret. Strategien vil blive fremlagt for skolelederne den 26. maj. 

 

13. Eventuelt 

Stor tak fra personalet til skolebestyrelsen for anerkendelsen med lakridser, chokolade og den søde 

hilsen. 
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14. Underskrivelse af referat 

 

15. Personsager 


