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Nordagerskolen: 

På Nordagerskolen er omkring 550 børn fordelt på 25 klasser.  

 

Indledning: 

Vi er nu kommet igennem første hele skoleår, siden vi havde besøg af Epinion, der som bekendt 

foretog en uvildig undersøgelse af den måde, vi, på Nordagerskolen, gør tingene på, som vi skulle 

bruge til at kvalificere diskussionerne herom. 

Vi startede skoleåret med en ny konstitueret bestyrelse, hvor 1. suppleanten ikke sad med som 

året før. Undervejs i skoleåret har en af de forældrevalgte desværre måtte trække sig fra 

bestyrelsesarbejdet, hvorfor 1. suppleanten blev indkaldt og sidenhen 2. suppleanten, da 

førstnævnte ikke ønskede at indtræde i bestyrelsen alligevel – en stor tak til Ritt Sølbæk Kristensen 

for indsatsen og velkommen tilbage til Helle Jakobsen. 

 

Fokuspunkter gennem dette skoleår: 

En gennemgang af mødereferaterne (http://nordagerskolen.dk/moedereferater/) viser, at vi, 

gennem skoleåret, har arbejdet / fokuseret på følgende: 

 Budget: Nordagerskolen kom stærkt ud af 2016, hvorfor skolebestyrelsen har brugt 

200.000+ DKK på investering i udendørsarealer på skolen. 

 Tilsyn: Vi har gennem skoleåret ført tilsyn med skolen, som på mange områder er i god 

stand. 

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 

suppleret med investering i en bold- / multibane til glæde for mellemtrinnet samt SFO’en. 

 Traditioner: Vi har, i samarbejde med skolens lærere, fået færdiggjort vores 

”traditionsdokument”, der er en liste over tilbagevendende arrangementer på 

Nordagerskolen, som vi synes skal være med til at skabe vores profil. 

 Principper: Vi er langt om længe blevet færdig med den første revision af skolens 

principper, hvorfor de blev godkendt på et ekstraordinært arbejdsmøde i marts og nu kan 

ses via skolens hjemmeside. Der pågår fortsat et arbejde med at få revideret nogle 

udvalgte tilbageværende principper. 

 

http://nordagerskolen.dk/moedereferater/
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 Kvalitet i undervisningen: Har været diskuteret over året.  

Den nye trinopdeling har skolebestyrelsens opbakning, men vi har samtidig også fokuseret 

på børnenes overgang mellem trin og husene, hvor der pågår et arbejde med at sikre, at 

dette sker gnidningsfrit. 

 Andet: 

o Vi har fået indrettet et rum til tidlig SFO start, samt fået etableret et klatremiljø på 

gangen ved indskolingen. 

o Vi har fået etableret fodboldbane til mellemtrinnet. 

o Vi har fået udarbejdet hhv. sorg- & kriseplan samt anti-mobbestrategi. 

o Vi har løbende gennem året været præsenteret for og i dialog med skolen om en 

masse nye tiltag såsom Bootcamp7, Innocamp, Realtalks, High Performance m.fl. 

o Vi har haft inspirationsbesøg fra Skole og Forældres lokale konsulent, med fokus på 

tilsynsopgaven. 

Der kan stilles yderligere spørgsmål til årsberetningen ved møde herom den 13. 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 14. juni 2016, en god 

sommer. 

 

De venligste hilsner 

Bo Nørregaard Jensen - formand for skolebestyrelsen  
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