
Referat fra Skolebestyrelsesmøde    24.09.18 

 

Klokken 17.00 – 19.30 

afbud: Nicolai, Bo, Michael 

DAGSORDEN  

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde 

Kommentar til punkter i referatet fra sidste møde: 

-ang. vedtagelse af forretningsorden. Tilføjelse til punkt  …”Blev godkendt på mødet” 

-Sager til orientering: Tilføjes til punktet om orientering om byggeriet… ”Samt om hvordan forældre kan hjælpe 

elever og skole undervejs i byggeprocessen”. 

 

3. Sager til orientering:  

 Status på skolebyggeri – udskolingen (Per): 

Det ser ud til at alt går efter planen. Det ser ud til at budgettet holder sig inden for rammen. 

 Status på opslag af lederstilling (Per) 

Vi er lige nu i gang med 1. runde af samtalerne. Der er 8 til samtale i første runde. Sidste runde er på 

torsdag. 

 Opfølgning på møde med forvaltningen om henvendelse fra Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde 

og Nyborg (Per) 

På mødet med lærerkredsen redegjorde vi fra skolens side, hvordan vi er organiseret i forhold til hold. 

Der blev også på mødet orienteret om de retningslinjer og artikler vi modtog fra den daværende 

undervisningsminister.  

Lovgivningen på området bliver af ministeriet fortolket meget åbent. Palle Olesen bringer spørgsmålet 

om hold videre til ministeriet. Det kan tage tid at få svar fra ministeriet. Vi blev på mødet orienteret 

om, at det er på baggrund af henvendelser fra personalet, at sagen igen er bragt til debat.  

 

4. Sager til drøftelse: (17.15-19.00) 

Skolebestyrelsens forpligtelser. Besøg af Tom Vandsted, Skole og Forældre, med særligt fokus på områderne 

”Ny i bestyrelsen” og ”Skolebestyrelsens arbejde gennem principper.  

Bilag: FMKs kommunale styrelsesvedtægt for skolerne, Børne- og ungepolitikken. Udleveret på sidste møde: 

"Skolebestyrelsens Håndbog" 

 

Tak til Tom Vandsted for et godt og informativt oplæg om hvad skolebestyrelens opgave og mandat er.  

Der blev af Tom lagt op til, at bestyrelsen skal afstemme med hinanden, hvad skolebestyrelsen skal arbejde 

med fremadrette i den kommende ”valgperiode”. 

Der er ikke formkrav til rækkefølgen på dagsordenen.  

 

 

5. Sager til beslutning: 

 

Tilbagemelding på punkt vedr. principafgørelse om skolerejser og 



lejrskoler:http://nordagerskolen.dk/politikker/lejrskoler-og-skolerejser/, behandlet på møde d. 20.8.2018. 

 

Skolebestyrelsen besluttede d. 21. marts 2017 princip for lejrskoler og skolerejser. Der er nu kommet en 

anmodning, der ligger ud over de gældende principper. Skolebestyrelsen skal derfor tage stilling til, om 

anmodningen giver anledning til at ændre på princippet. 

 

Referat fra 20.8.2018: ”Skolebestyrelsen ønsker en redegørelse for, hvordan man definerer en skoledag. Dette 

for at sikre at anmodningen er lovlig. Skolebestyrelsen bakker således op om forslaget såfremt loven 

overholdes. Bestyrelsen får en tilbagemelding på sagen”. 

 

Når der opgøres undervisningstid i folkeskolen, så gøres det ikke op i dage (f.eks. 200 skoledage) Derimod ses 

der på, om eleverne får den undervisningstid de skal have. Det skal skolen sikre jf. folkeskoleloven.  

Det besluttes derfor at anmodningen om fri i forbindelse med lejrskole er godkendt.  

 

6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden 

Skolelederen:  

 Godkendt forsøg med ultrabits. Bitsne er kommet i hus, og lærerne er på kursus 

 High performans: Vi er med i et projekt om at lave et udvidet forløb. 

 Vi er i gang med at lave en ansøgning sammen med UCL og Århus universitet. ”Vitaliserende 

læringsmiljøer”. Det indbefatter bla. et uddannelsesløft til alle personaler.  

 Per ønsker at bestyrelsen ser på muligheden for at søge om at blive Fri skole – forsøg (link) drøftes på 

næste møde. 

 Økonomi og budgettilsyn. Vi har to gange i år haft tilsyn. Eksternt og internt tilsyn. Der var orden i 

sagerne. Kommunen ønsker yderligere at se på, hvordan vi skruer vores økonomi sammen.  

 Vi har i dag fået at vide, at den ene af vores tosprogsklasser nedlægges. Fra tre til to klasser.  

 

Elevrådet:  

 Velkommen til Snorre, Elevrådsformand. Han fortalte at elevrådet har konstitueret sig på det første 

møde de har holdt. De har næste møde i næste uge. 

 

Formanden: 

 Den 13. nov. er der invitation til dialogmøde i kommunen. Programmet bliver sent ud til bestyrelsen. 

 Også en invitation til skolebestyrelser i FMK. 

 Lærerens dag 5. okt.  

 

7. Fokusområde/arbejdstemaer 

Hvilke temaer vil vi gerne arbejde med? (med inspiration fra Tom Vandsteds oplæg). 

Der var forslag fra formanden om at dette punkt bringes frem i dagsordenen således, at det der skal til 

drøftelse under fokusområder, skal ligge først på mødet. Dette var der oppakning til på mødet. 

8. Eventuelt 

intet  

 

Bilag:  Børne- og Ungepolitikken.pdf 

  Styrelsesvedtægt-pr-1-januar-2016.pdf 

https://www.nordagerskolen.skoleintra.dk/Faelles/Beskeder/s50-20180917-71429/Børne-%20og%20Ungepolitikken.pdf
https://www.nordagerskolen.skoleintra.dk/Faelles/Beskeder/s50-20180917-71429/Styrelsesvedtægt-pr-1-januar-2016.pdf

