NORDAGERSKOLEN
Skolebestyrelsesmøde

Dato: 22. oktober 2018
Tidspunkt: 17.00-19.00

15. september 2018

Afbud: Snorre, Mette P, Charlotte, Britta

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsordenen
Det blev godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
3. Sager til orientering:
 Status på skolebyggeri – indflytning i de nye pavilloner (Per)
Byggeriet er gået i gang. Det er mere kompliceret med nedbrydningen end beregnet. Der er
mere asbestloft end beregnet!
Eleverne er flyttet i pavillonerne, og der er bøvl med både IT og cykelparkering, men der er
en god stemning. Både børn og personale tager det hele med godt humør.


Status på opslag af lederstilling (Per)
I alt 19 ansøgere. 8 til samtale i første omgang, og efterfølgende 4 til 2. runde.
Heidi Skov er blevet ansat som administrativ afdelingsleder. Heidi har økonomi som
hovedansvar. HJ og KB deler mellemhusets ledelsesopgave.



Ansøgninger til Udviklingspulje (Per)

Vi har indsendt tre fondsansøgninger til det kommende skoleår.
1: High Performance – anden omgang
2: Vitaliserende læringsmiljøer – uddannelsesforløft i samarbejde med UCL og Århus
universitet/psykologi. Ansøgning til ca. 4 mill
3: Grejbank – ansøgning ”Tarup/Davinde”. I samarbejde med Naturskolen Åløkkestedet. I
samarbejde med andre skoler i FMK og Odense kommune.
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Reduktion af to-sprogsklasser (Per)

Vi har fået besked på at Nordagerskolen skal af med én tosprogsklasse. Det betyder at vi fortsat
skal have to klasser. Mængden af flygtninge er reduceret. Reduktionen svarer til en stilling.
4. Sager til drøftelse:
 Ingen
5. Sager til beslutning:
 Ingen
6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden
Per: Den 30. oktober kommer Minister Inger Støjberg. Hun skal besøge tandlægen/FMK.
Nordagerskolen lægger lokaler til besøget.
Elevrådet; Afbud pga. ”svenskerbesøg”
Formanden: Ingen meddelelser
7. Fokusområde/arbejdstemaer – mærkesager og principper
Oplæg:
Som aftalt på sidste skolebestyrelsesmøde og med udgangspunkt i Tom Vandsteds oplæg tager vi
en fælles drøftelse af, hvad det er, vi hver især gerne vil bidrage med i skolebestyrelsen. Hvad er
vores mærkesager? Hvad drømmer vi om for Nordagerskolen? Er der emner, vi hver især har særlige
styrker eller viden indenfor, og som vi gerne vil arbejde med i forhold til ordførerskaber?
Hver især fortalte bestyrelsesmedlemmerne om, hvilke tanker og overvejelser, der ligger til grund
for deres beslutning om at gå ind i arbejdet i bestyrelsen.
Dette gav anledning til en længere og meget god debat om de ”mærkesager” medlemmerne hver
især havde.
Debatten fortsætter ved næste møde.
Efter drøftelsen (på næste møde) vil vi forsøge at matche vores mærkesager og drømme til de
gældende principper. Har vi de principper, som vi ønsker? Mangler der principper på nogle
områder? Er der principper, som vi tænker ikke er aktuelle?
Er der emner, som tilhører værdigrundlaget?
Afsluttende lægger vi en plan for, i hvilken rækkefølge vi ønsker at behandle principperne.
Arbejdet med principper og værdigrundlagsprocessen fortsætter
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8. Eventuelt
1:Hvem deltager i skolebestyrelseskursus 31.10.2018 Gislev kl 17-20?
Bo laver tilmelding.
2: Bo har et ønske om at møderne ligger på ”rullende” dage. Datoer for
bestyrelsesmøder efter jul planlægges ved næste møde.

