
NORDAGERSKOLEN  

Skolebestyrelsesmøde         

  

Dato: 20. august 2018 

Tidspunkt: 17.45-20.00                            13. august 2018 

Afbud:  

  

DAGSORDEN/REFERAT 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Velkomst ved Mette til første møde med den nye bestyrelse.  

Præsentation af alle medlemmer af skolebestyrelsen.  

Mette begrundede punkterne på dagsordenen, og dagsordenen godkendt 

 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde 

Bo samlede op fra den tidligere bestyrelses opgaver/hængepartier.  

 Bestyrelsen mangler at lave en afrapportering til skolens forældre for det forgangne år.  

 Der er en kommet henvendelse fra Michael Graversen i forhold til to-lærer, og kortere skoledage. 

Overholder vi loven?  

 Der venter en stor opgave med det forestående byggeri af B-fløjen.  

 Vi er som skole udfordret på hverdagseffektiviseringer. Det skal nok have større fokus 

 Overgange fra indskoling til mellemtrin. Et fokusområde.  

 

3. Vedtagelse af forretningsorden for Nordagerskolens skolebestyrelse  

(Forslag medsendt som bilag til dagsordenen) 

-Den nye forretningsorden blev omdelt og det er den, der er gældende. Den blev vedtaget før sommerferien.  

Det blev foreslået at også suppleanterne skal deltage i skolebestyrelsesmøderne. Det kan være godt, at 

suppleanterne er klædt på til bestyrelsesopgaven, hvis der er medlemmer, der træder ud af bestyrelsen. 

Suppleanter vil efterfølgende også få en invitation til møderne. 

 

-Per opfordrede til at alle laver et lille skriv om sig selv. Dette skal sendes til Per og så på hjemmesiden.  

Elevrepræsentanterne kommer med fra næste møde. Formanden opfordres til at møde elevrådet. 

 

Referaterne fra skolebestyrelsesmøderne bliver lagt på skolens hjemmeside. Desuden omsendes referatet på 

intra i skolebestyrelsens beskedsystem.  

 



4. Sager til orientering: 

 Status på skolebyggeri – udskolingen (Per) 

Genhusningen af eleverne, som skulle etableres ved parkeringspladsen, er ændret. Det er endt med at det nu 

bliver på campingpladsen over for skolen, at pavillonerne skal stå. Vi har fået dispensation for 

udsugningsanlægget.  

Per gennemgik det kommende byggeri af B-fløjen.  

Han fortalte også om nogle af de pædagogiske tanker, der ligger bag indretningen af lokalerne. 

Køleskabsproblematikken skal overvejes en ekstra gang.  

Forslag om at forældrene grundigt bliver orienteret om, hvordan ombygningen bliver.  

Det er vigtigt at vi italesætter, hvor godt det hele bliver når byggeriet er færdigt. Det er krævende for både 

elever og personale, at være midt i et byggeri.  

Forslag om at orientere om byggeriet ved forældremøderne.   

   

 Status på opslag af lederstilling (Per) 

Der er blevet slået en stilling op – afdelingsleder/økonomi. Det er blevet besluttet, at genopslå stillingen for at 

få et bredere ansøgerfelt.  

 

 Henvendelse fra Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg (Per)  

Der er kommet en henvendelse fra lærerkredsen. Der er her udtrykt bekymring for om f.eks. trin-hold - 

strukturen er lovlig. Der er lavet en svarskrivelse, som er sendt til Michael Graversen. Skrivelsen blev omdelt. 

Den 30. aug. er der møde om sagen. Vi skal på mødet give svar på nogle af de spørgsmål, der er stillet fra 

lærerforeningen.  

Der blev på mødet stillet spørgsmål til om vores struktur er lovlig? 

Per redegjorde for nogle af de tanker, der ligger til grund for den struktur, vi har. 

Der kommer en tilbagemelding fra mødet den 30.8.  

Der blev på mødet gjort opmærksom på en ny forskningsrapport om undervisningsdifferentiering. Den 

understøtter den struktur vi har her på skolen.   

 

 Status på Nordagerskolens økonomi – herunder orientering om budgetforslag 2019 (FMK) og 

tilskudsmodel (Per) 

Sidste år var vi igennem en stor sparerunde, hvor vi gjorde alt hvad vi kunne for at undgå afskedigelser. Dette 

lykkedes med hjælp fra naturlig afgang mm. 

Nu er der kommet nogle nye tildelingsregler i forhold til inklusionselever. Disse omlægninger har medført, at vi 

på Nordagerskolen mister inklusionsmidler. Det betyder at vi nu igen rammes af besparelser.  

Ud over denne ændring, så er det netop udmeldte budgetforslag fra kommunen, også noget der kommer til at 

påvirke skolens økonomi.  

Per gennemgik i hovedtræk spareforslaget fra kommunen. Der skal spares 45 mil. kr. i FMK (manglende 

fattigdomsmidler fra Staten er en af årsagen til det udmeldte budgetforslag) 

 

 



5. Sager til drøftelse: 

 Udarbejdelse af høringssvar til Budgetforslag 2019 (FMK) 

Der er høringsfrist den 22. aug. Formanden laver et forslag til et høringssvar. Dette omsendes til bestyrelsen til 

godkendelse.  

 Nordagerskolens årshjul (Per) 

5.9. er datoen for store- elev- tælledag. På denne dag tælles der op på alle landets skoler, hvor mange elever 

vi har indskrevet. Dette antal elever er grundlaget for den økonomi/de midler skolen tildeles.  

 

Per orienterede om hvordan årets gang er på skolen og om hvilke vigtige dage der kommer i løbet af 

skoleåret… i store træk.  

Der bliver udbudt et skolebestyrelseskursus, som skal klæde skolebestyrelsen på til det arbejde, der følger med 

bestyrelsesposten. 

 

6. Sager til beslutning: 

 Principafgørelse om skolerejser og lejrskoler: 

http://nordagerskolen.dk/politikker/lejrskoler-og-skolerejser/ 

Skolebestyrelsen besluttede d. 21. marts 2017 princip for lejrskoler og skolerejser.  

Der er nu kommet en anmodning fra skolen, der ligger ud over de gældende principper. Skolebestyrelsen skal 

derfor tage stilling til, om anmodningen giver anledning til at ændre på princippet for lejrskoler. 

Skolebestyrelsen ønsker en redegørelse for, hvordan man definerer en skoledag. Dette for at sikre at 

anmodningen er lovlig. Skolebestyrelsen bakke således op om forslaget såfremt loven overholdes. Bestyrelsen 

får en tilbagemelding på sagen. 

  

7. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden 

Skolelederen:  

 Vi har ansøgt om en række kurser. Det ser ud til, at de går igennem. Vi forsøger at søge en del midler 

og projekter. Således kan det udvikle skolen, og samtidig hjælpe vores økonomi.  

 Arbejdstilsynet kommer på besøg igen … uanmeldt på et tidspunkt. 

Formanden:  

 Der foreslås et skolebestyrelseskursus.  

 

8. Fokusområde/arbejdstemaer 

Formanden opfordrede til at komme med forslag til, hvad der skal drøftes under dette punkt. Punktet er 

beregnet til ”skoleudvikling”. 

 

 



9. Eventuelt 

 Formanden vil sende forskelligt information/læsestof til bestyrelsen. 

 Politiet har været på besøg på den lille p-plads foran skolen. Der var god indtjening 

 Bo foreslog at få undervisning fra erhvervsskolerne ud og undervise især de store elever.  

 

10. Beslutning om dato for kommende møder  

Forslag for 2018: 24. september, 22. oktober, 19.november, 10.december (Det er mandage)  

Datoerne blev vedtaget! 

Mødetid klokken 17.00 – 19.00   OBS: NY TID 

 Bilag: 

  Henvendelse fra lærerkredsen.pdf 

  Udkast til forretningsorden skolebestyrelse 2018.doc 

  Skolebestyrelsesmøde.docx 

https://www.nordagerskolen.skoleintra.dk/Faelles/Beskeder/PM-20180814-74097/Henvendelse%20%20fra%20lærerkredsen.pdf
https://www.nordagerskolen.skoleintra.dk/Faelles/Beskeder/PM-20180814-74097/Udkast%20til%20forretningsorden%20skolebestyrelse%202018.doc
https://www.nordagerskolen.skoleintra.dk/Faelles/Beskeder/PM-20180814-74097/Skolebestyrelsesmøde.docx

