
Nordagerskolen 
 

Dato og år Formandens initialer Blad nr. 

26OKT2017   

 

Skolebestyrelsesmøde torsdag den 26/10 2017 kl. 18:30 – 21:00 

(Formøde for forældre fra 18:00 til 18:30) 

 
Fraværende med anmeldt forfald: 
Elev Line, forældrene Lone og Mette. Gitte deltog fra kl.19.00. 
 
Dagsorden   

 
 

1. Velkomst & bemærkninger til dagsordenen 
a. Referat fra sidst blev gennemgået, med følgende bemærkninger:  

i. Helle deltog, men kom lidt senere. 
ii. Kantinedrift drøftes på dagens møde, uagtet det ikke er på dagens dagsorden. 

iii. Retningslinjer for brug af mobiltelefon udskydes 
iv. Regler for erstatning af ødelagte computere drøftes på dagens møde, uagtet det 

ikke fremgår af dagsorden 
b. Fremadrettet godkendes referatet punkt for punkt på mødet 

 
2. Orientering om (15 minutter): 

a. Mødedatoer (Bo) 
i. De foreslåede datoer er besluttet: 

ii. Tirsdag 28.11.17 
iii. Torsdag 14.12.17 
iv. Onsdag 31.01.18 
v. Torsdag 22.02.18 

vi. Mandag 19.03.18 
vii. Tirsdag 24.04.18 

viii. Onsdag 23.05.18 
ix. Torsdag 21.06.18 

 
3. Drøftelse af (75 minutter): 

a. Mål og effektaftale (Per) 
i. Per orienterede om Mål og effektaftale, der er en afløser for det gamle kommunale 

aftalesystem. 
ii. Skolebestyrelsen drøftede punktet og overlader det til skolens ledelse af afgøre om 

skolen ønsker at fremkomme med egne faglige mål og effektmålinger 
c. Skolens principper (alle) 

i. Status (Gitte) 
a) Punkt 1 og 2 fra Gittes oversigt (se bilag): Skolens ledelse kommer med 

oplæg 
b) Punkt 3: Skolebestyrelsen overlader det til skolens ledelse at træffe 

afgørelse i hver enkelt tilfælde, efter ansøgning fra forældrene. 
c) Punkt 8: En udsendt beskrivelse fra SFO-afdelingsleder Helle rundsendes af 

Gitte, efter Gitte har talt med Helle om det. 
d) Det er svært at finde oversigten over skolens traditioner på skolens 

hjemmeside. Findes kun under mellemtrinnet, men skal være under alle tre 
huse og under praktiske oplysninger. 

ii. Sukker-drikkevarer på skolen (Britta) 
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a) Skolebestyrelsen overlader det til skolens ledelse at udarbejde et princip for 

spise og drikke, det kommer på næste møde. 
iii. Udarbejdelse af politik for deltagelse i idræt, herunder badning efter idræt. 

a) Ledelsen uddelte et oplæg til en politik (bilag til referatet). Skolebestyrelsen 
er meget velkomne med input, skriftligt til Troels. Politikken drøftes blandt 
idrætslærerne og behandles efterfølgende på næste bestyrelsesmøde. 

 
4. Beslutning om (30 minutter): 

a. Godkendelse af revideret forretningsorden (Bo) 
i. Godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden. 

ii. Alle forældre orienteres fremadrettet af Per om evt. tilbud og informationer til 
skolebestyrelsen 

 
5. Meddelelser (15 minutter): 

a. Skolelederen 
i. Skolesekretær Heidi Skov stopper på skolen pr.31.10.17. Vi har i dag haft 8 ansøgere 

til samtale. Stillingen er søgt af 64.  
ii. Per henstiller, der på skolen ikke laves fælles retningslinjer om erstatning. Per 

orienterede om at retningslinjerne for erstatning er i overensstemmelse med 
udmeldingen fra kommunens forsikringskontor.  

iii. Per orienterede om, skolen har fået en henvendelse fra en iværksætter, der gerne vil 
overtage skolens kantine. Alle krav til renlighed, produktion, arbejdsforhold med 
mere, skal selvfølgelig overholdes. Skolebestyrelsen bakker op om det videre 
arbejde. Skolen skal undersøge, om skolen må indgå en aftale, eller det skal i 
udbud. 

iv. Per orienterede om renovering af næste etape af Nordagerskolen. Skolebestyrelsen 
er velkommen med en repræsentant. Der er planlagt to ture til to skoler i Jylland. 
Datoerne er 16.11.17 til Billund Internationale Skole og 23.11.17 til Frederiksbjerg 
Skole. Interesserede melder tilbage til Per.   

b. Elevråd 
i. Elevrådet spurgte om, skolen har en plan ved mobning. Per orienterede om, at 

skolen har en mobbepolitik. Der er strammet meget op omkring mobning i skoler 
efter sommerferien. Elevrådet tager punktet mobning på næste møde i elevrådet. 
Elevrådet opfordres til at have kontakt med M-rådet (elevrådet på mellemtrinnet) 

c. Formand  
i. Om 6 måneder er der valg til skolebestyrelsen. Formanden opfordrer medlemmerne 

til allerede nu, at ”prikke nye kandidater på skulderen”. 
 

6. Eventuelt (15 minutter). 
a. Skolebestyrelsen beder om, at skolens mobbepolitik får en langt mere synlig placering på 

hjemmesiden. 
b. Formand Bo løb gennem punkter til næste dagsorden. 
c. Der uddeltes et hæfte fra Skole og Forældre om ”Skolebestyrelsens arbejde – indflydelse 

gennem budgettet” til alle. 
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Med venlig hilsen 
 
Bo  
 
 
Mødet slutter senest kl. 21:00 
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AKTIONSLISTE 

 

Emne Indsat på 
Skolebestyrelsesmødet  

Evt. bemærkninger, herunder 
også hvis der udpeges ansvarlige 

Evt. 
deadline 

Epinion proces 
02-05-2016 

Forløber processen som 
bestyrelsen ønsker – BNJ er 
ansvarlig for opfølgning på dette. 

 

    

 
HUSKELISTE 
 

Emne   Evt. 
deadline 

    

    

    

 
 
 

 
Lukket dagsorden: 
 


