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REFERAT 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen DATO: 26.01.2021 

MØDESTED: Afholdes online KLOKKEN: 17.30 – 20.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde SAGSNR.: 20/13974 

DELTAGERE: 

Heidi Bjørn Søborg, Carina Kirkegaard Stæhr, Didde Minja 
Børling, Birte Ahrensberg, , Brian Bisgaard, Peter Lund, Louise 
Arndtsen, Marcus Borgen, Mary Foss, Ann Holm Lauridsen, 
Niels Bahn Rasmussen, Mads Holm Hessellund  

 

AFBUD: Ingelise Andersen, Bente Wain, Kate Hjortel  

MØDENR.: 06 / 2020-2021  

 

 

0. Valg af ordstyrer 

Heidi blev valgt. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse / revision af dagsorden  

Godkendt. 

 

3. Skolemoderniseringspulje (trivsel og læringsmiljø rettet mod eleverne)  

I kalenderåret 2021 har Nordregårdsskolen igen fået tildelt midler til initiativer, der kan forbedre 

elevernes trivsel og læringsmiljø. Elevrådet vil ligesom de forrige to år have en stor indflydelse på, 

hvad pengene anvendes til. 

I år nedsættes der en arbejdsgruppe med en repræsentant fra forældrekredsen (Heidi Bjørn Søborg 

blev valgt), en fra medarbejdergruppen, en fra ledelsen og to elevrådsrepræsentanter. Når 

medarbejder- og elevråds- repræsentanterne er fundet, indkaldes der til møde. 

 

4. Timefordelingsplan 2021/2022. Bilag 1 

Nordregårdsskolens timefordelingsplanen er udarbejdet med baggrund i Børne- og 

undervisningsministeriets timetalsoversigt for skoleåret 2021/22.  

Timefordelingsplanen blev drøftet og godkendt. Skolebestyrelsen ønsker fortsat at benytte 

muligheden for at forkorte skoledagen for mellemtrinnet og udskolingen ved anvendelse af paragraf 

16d., hvilket betyder at skoledagen forkortes med to lektioner pr. uge. Ressourcen bliver konverteret 

til 2.lærer timer. 

Skolelederen orienterede om at det pga. skolens størrelse og den brede fagrække altid vil være et 

vilkår, at det er svært at skabe en solid fagfaglig kapacitet i alle fag. Dette er et kendt vilkår for 

mindre skoler. Det er netop hovedårsagen til prioriteringen om ikke at udbyde fransk på kommende 

5. årgang. 

Samtidig er det et strukturelt problem at der uddannes ganske få lærere med linjefag i fx fransk. Det 

betyder at ”udbuddet” er begrænset og at det derfor generelt er svært at rekruttere lærere med de 

rette fagfaglige, didaktiske og pædagogiske kvalifikationer.  

Skolebestyrelsen anerkender ledelsen for at foretage de nødvendige strategiske prioriteringer. 
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Skolebestyrelsen ønsker på et mere generelt plan en dialog med børne- og skoleudvalget om denne 

faglærerproblematik med henblik på en drøftelse af om der kan skabes alternative løsninger.     

  

 

5. SFO budget 2021. Bilag 2 

SFO-områdelederen orienterede om budgettet. 

Vedr. Rankløve Allé; 

Defekt faskine vil blive repareret inden for den nærmeste fremtid. 

Legepladsen trænger forsat til at blive sat i stand. Højest på prioriteringslisten er en ny 

fodboldsbane. Der søges midler til renovering/forbedring i den fælleskommunale 

vedligeholdelsespulje.  

 

Vedrørende afdelingen på Corneliusmindevej; 

De påbudte legepladsforbedringerne forventes at kunne blive ordnet indenfor SFO’ens budget. 

 

Et skolebestyrelsesmedlem undrede sig i øvrigt over opdelingen af budgettet mellem skole og SFO. 

Denne praksis ønsker medlemmet også en drøftelse med børne- og skoleudvalget om. 

 

6. Covid-19. Status  

Skolelederen orienterede om, at rammerne for undervisningen er de samme som medarbejderne har 

arbejdet under siden mandag 4.1.2021. Ledelsen er i tæt kontakt med hvert årgangsteam, og der er 

en god dialog. 

Skolebestyrelsen er generelt meget tilfreds med undervisning og kommunikation. 

Forventningerne til informationer bl.a. ugeplaner blev drøftet. I enkelte klasser/fag er der 

tilsyneladende anledning til at undersøge praksis nærmere, hvilket ledelsen vil gøre. 

Ledelsen opfordrede i øvrigt til at henvise bekymrede forældre til det enkelte team/faglærer og/eller 

til den relevante leder.   

Et skolebestyrelsesmedlem opfordrede til at skolen på årgangsniveau var særligt opmærksomme på 

og lydhøre i forhold til feedback fra forældrene under disse helt særlige vilkår. Ledelsen drøfter dette 

med de enkelte årgangsteam på de ugentlige årgangsteammøder. 

 

Det blev foreslået, at der nedsætte en arbejdsgruppe til udveksling af erfaringer fra online 

undervisningen. I gruppen skulle såvel forældre, elever, personale og ledelse deltage. 

 

Alt taget i betragtning går det godt med fjerneundervisningen. Langt de fleste elever er rigtig gode til 

at ”møde ind” til online undervisningen hver dag. Forældrene yder en stor indsats, hjælper/støtter 

deres børn så godt som muligt. De sårbare elever tilbydes nødpasning i SFO’en, på skolen eller i 

klubben, hvor de får hjælp til skolearbejdet. 

 

Skolebestyrelsesmedlemmet opfordrede samtidig arbejdsgruppen i forhold til 

skolemoderniseringspuljen jf. pkt. 3 om, at medtænke de erfaringer der er gjort med 

onlineundervisning og digitale værktøjer i løbet af fjernundervisningsperioden.   

 

7. Anerkendelse af medarbejderne i forbindelse med Covid-19 

Skolebestyrelsen besluttede at anvende en del af deres midler til at sende en anerkendelse hjem til 

medarbejderne.  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af tre skolebestyrelsesrepræsentanter og en 

ledelsesrepræsentant.  

Det blev besluttet at arbejdsgruppen kunne anvende den resterende disponible del af budgettet til 

formålet. 
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8. Tilbagemelding fra udvalg og arbejdsgrupper 

Intet nyt. 

 

9. Nyt fra skoleområdet 

I det kommende skoleår vil vi fortsat have to 0. klasser, med ca. 22-23 elever pr. klasse. 

Det skyldes stor søgning til skolen udefra distriktet, da udgangspunktet var et meget lavt antal 

”distriktsbørn”. 

Der var ikke egnede ansøgere til den opslåede stilling til 2. årgang, hvorfor den midlertidige 

ansættelse forlænges til udgangen af dette skoleår. Den ledige stilling vil blive genopslået i foråret. 

 

10. Nyt fra SFO  

Der er ca. 25 – 30 elever i nødpasning på Randkløve Allé. Pædagogerne gør en stor indsats for at 

hjælpe eleverne med at følge undervisningen online og med de opgaver de har. Det må dog fortsat 

forventes, at der vil være behov for lektiehjælp af forældrene, som der plejer at være under normal 

skolegang. 

 

Man er i gang med at lave aftaler med børnehaverne om overleveringssamtaler om de kommende 0. 

klasses børn. 

 

11. Nyt fra Elevrådet 

Hvis fjernundervisningen fortsætter, vil bestyrelsen indkalde elevrådet til et online-møde i uge 9, hvor 

der bl.a. talt om toiletforholdene på skolen og det hårde sprog eleverne imellem jf. 

undervisningsmiljøvurderingen.  

 

12. Nyt fra skoleudvalget 

Intet nyt. 

 

13. Eventuelt 

Skolebestyrelsen ønsker at fortsætte medlemsskabet af organisationen Skole og Forældre. 

 

14. Underskrivelse af referat 

 

15. Personsager 


