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Nordagerskolen: 

På Nordagerskolen er omkring 550 børn fordelt på 26 klasser.  

Indledning: 

Vi er nu kommet igennem år to siden et af de mest dramatiske år i folkeskolens 200-årige historie. Den nye 
reform, sammenholdt med loven om lærernes arbejdstid, har skabt nye udfordringer for skolens brugere 
samt medarbejdere. Set i lyset af skoleåret 2014 / 2015 endte vi i skolebestyrelsen op med at bestille 
Epinion til at foretage en uvildig undersøgelse af den måde, vi, på Nordagerskolen, gør tingene på, som vi 
skulle bruge til at kvalificere diskussionerne herom. 

Vi har, som noget midlertidigt, for at sikre bedst mulige arbejdsbetingelser for forældrene i bestyrelsen, 
gennem hele skoleåret valgt at fastholde, at 1. suppleanten sad med ved bestyrelsesmøderne. Hvis vi 
mødte fuldtalligt op, var vedkommende observatør, hvis ikke var der til gengæld ikke noget ”hul i viden 
grundlaget” – ordningen tages op til revision ved første møde for den nye skolebestyrelse i næste skoleår. 

Der har undervejs i skoleåret været skiftet ud i bestyrelsen, da medlemmer, grundet arbejde, ønskede at 
stoppe. Ydermere har udskilning af Heldagshuset, også medført en plads herfra som ikke længere var 
tilknyttet Nordagerskolen – en stor tak til Steen Bjerring Fuglsang, Hans Jørgen Meyer Ibsen, Helle Jakobsen 
og Lene Bruntse for indsatsen. 

Skoleleder og skolebestyrelsesformanden holder som udgangspunkt hver uge gennem hele skoleåret 
driftsmøde med dialog omkring stort og småt, som rører sig på vores skole. 

Fokuspunkter gennem dette skoleår: 

En gennemgang af mødereferaterne viser, at vi, gennem skoleåret, har arbejdet / fokuseret på følgende: 

 Skolereform og lærernes arbejdstid: Der har været god dialog i bestyrelsen omkring den nye 
skolereform, hvor Nordagerskolen, ved den forrige bestyrelse, besluttede at implementere 
markante ændringer. 

 Epinion: Helt grundlæggende kan man sige, at vi forældre havde behov for at få kvalificeret 
debatten omkring, hvordan vi gør på Nordagerskolen. Samtidig var det os også magtpåliggende, at 
dette blev gjort af en uvildig part, der ikke har en særinteresse i resultatet af undersøgelsen. 
Rapporten er offentliggjort i sin helhed, og der vil på årsberetningsmøde være mulighed for at stille 
spørgsmål til skoleledere Per F. Midtgaard samt en samlet skolebestyrelse. 

 Budget: Nordagerskolen kom stærkt ud af 2015, hvorfor skolebestyrelsen har brugt 200.000+ DKK 
på investering i udendørsarealer samt afsat penge til forbedring af kontorforhold på skolen. 

 Tilsyn: Vi har gennem skoleåret ført tilsyn med skolen, som på mange områder er i god stand. 
Udendørsarealerne samt udskolingen er dog i markant forfald, og det har været påkrævet at bede 
om udbedring af forhold. 
Skolebestyrelsen har noteret sig, at der endelig bliver gjort noget ved udendørsområdet ved 
indskolingen, således at børnene her snart får markant bedre forhold. Ydermere er der repareret 
på eksisterende faciliteter ved mellemtrin og udskoling samt suppleret med investering i en bold- / 
multibane. 
I udskolingen er blevet frisket op og har fået tilført nye borde og stole, således at vi har kunne 
imødekomme en del af de punkter elevrepræsentanterne fremhævede ved sidste tilsyn af 
afdelingen. 
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 Traditioner: Der er et pågående arbejde med, hvilke traditioner vi ønsker som værende en fast del 
af Nordagerskolens fremadrettede historie, hvor vi i skolebestyrelsen afventer tilbagemelding fra 
skolens ledelse og medarbejdere. 

 Principper: Vi har stadigvæk gang i en større revision af skolens principper, og den struktur disse 
findes under på hjemmesiden. Arbejdet har været pågående gennem hele skoleåret, hvor vi fra 
forældresiden har haft det i høring ved skolens ledelse og medarbejdere. Arbejdet er endnu ikke 
afsluttet, men vi håber, at det kan ske umiddelbart efter sommerferien. 

 Kvalitet i undervisningen: Har været diskuteret over året.  
Den nye trinopdeling har skolebestyrelsens opbakning, men vi har samtidig også fokuseret på 
børnenes overgang mellem husene, hvor der pågår et arbejde med at sikre, at dette sker 
gnidningsfrit. 
Skolebestyrelsen har noteret sig, at vi, især i indskolingen og på mellemtrinnet, har haft nogle 
udfordringer omkring driften. Vi finder det dog også rigtigt, at ledelse og medarbejdere, efter 
Epinion undersøgelsen, får ro til at samarbejde om ”Nordagerskolen version 2.0”. Vi bliver på de 
månedlige møder i skolebestyrelse orienteret ad hoc, for så ultimo 2016 at gøre status på om vi ser 
indikationer på forbedring af driften. 

 Heldagshuset: Har levet en omtumlet tilværelse gennem det seneste skoleår og er primo 2016 
blevet udskilt fra Nordagerskolen, hvorfor forældrerepræsentanten er udtrådt – vores sidste 
opgave blev at bistå en etablering af ny skolebestyrelse med henblik på, at der skulle ansættes en 
leder til den nye selvstændige skole. 

 Andet: 
o Arbejde med, om muligt, at få administrationsfløjen renoveret, hvormed der blandt andet 

ville kunne tilbydes forbedrede arbejdsforhold for skolens lærere og administrativt ansatte, 
er blevet stoppet – skolens reception med tilhørende tre kontorer er blevet renoveret og 
shinet op. 

Der kan stilles yderligere spørgsmål til årsberetningen ved møde herom den 16. juni 2016, og disse må om 
muligt også gerne mailes på forhånd til bonoerregaardjensen@gmail.com, med henblik på at sikre bedst 
mulig besvarelse.  

På vegne af en samlet skolebestyrelse ønskes I alle, hvis vi ikke ses den 16. juni 2016, en god sommer. 

De venligste hilsner 

Bo Nørregaard Jensen - formand for skolebestyrelsen  
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