NORDAGERSKOLEN
Skolebestyrelsesmøde

Dato: 10. december 2018
Tidspunkt: 17.00-19.30 (med jule-spisning)
10. december 2018
Medlemmer:
Mette H, Bo NJ, Mette P, Michael C, Mia B, Preben T, Torben S, Carsten B, Britta S, Helle J, Per M, Snorre,
Nicolai
Afbud: Michael, Torben, Snorre, Nicolai
Referat fra mødet:
1. Godkendelse af dagsordenen: tilføjet ”lukket punkt”
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde: Godkendt
3. Sager til orientering:
 Orientering om samarbejde mellem Nordagerskolen og Bygningsafdelingen om udlån af
Nordagerskolen (Per):
Per, Kim og Heidi har haft et møde med bygningsafdelingen, i anledningen af vores
samarbejde omkring udlån af Nordagerskolen. Vi er en skole, der ofte er udlånt til
arrangementer i weekenderne. Det er til tider udfordringer med dette. Det slider på
skolens inventar, og kræver ekstra rengøring når der er mange udefra der bruger lokalerne.
Det kan være svært at finde frem til hvem, der skal betale for ødelæggelser. Skole og
kommunens kontakt er gået i tænkeboks om, hvordan samarbejdet skal være. Der kommer
et udspil


Status på høringssvar til FMK vedr. udviklingsstrategien (Mette): Mette orienterede om at
hun har deltaget i mødet. Hun gav på mødet et mundtligt høringssvar. Høringssvaret gik ud
på at hun savnede mere præcise retningslinjer på skoleområdet i udviklingsstartegien. Vi
har en god løfteevne i kommunen, og dette bør kommunen værne om.



Orientering om møde med forvaltningen: Per og Mette har været til møde med Michael
Graversen/ skolechefen. Der var forhold på Nordagerskolen som han gerne ville have svar
på i forhold til lærernes undervisningstid mm. Desuden venter vi stadig på svar på
problematikken om holdundervisning. Dette spørgsmål er for måneder tilbage sendt til
Undervisningsministeriet. Der var på mødet også spørgsmål ang. inklusion.
Skolechefen havde også spørgsmål til hvordan vi benytter TRIO.
Det var et godt møde med god dialog, og godkendte forklaringer til skolechefen.
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4. Sager til drøftelse:
Ingen
5. Sager til beslutning:
Gennemgang af principper om samarbejdet mellem skole og hjem, jf. aftale på seneste møde.
Inspiration:
 artikel fra Magasinet Skolebørn (ligger på intra – opslag d. 19.11.18).
 Principperne på Nordagerskolens hjemmeside:
http://nordagerskolen.dk/politikker/princip-for-understoettende-undervisning/
 Inspirationsmateriale (skole og forældre): http://skole-foraeldre.dk/artikel/principper
Formanden kom med oplæg til, hvordan bestyrelsen kan arbejde med skolens principper.
Hun kom med oplæg til, hvordan vi går i gang med at evaluere skolens procedurer.
Der blev startet med principper for skole-hjem samarbejde. Dette gav anledning til en længere snak
om hvordan det gode skole/hjem – samarbejde skal være.
Der var en god og grundig debat om, hvordan samarbejde, skole og hjem imellem, skal være.
Vi fortsætter næste gang.
6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden
Formanden: Invitation til skolebestyrelsesseminar den 2.2.19
Arbejde om fremtidens skole (Per og formanden) 16.jan, + et åbent møde den 21. jan (samtidig
med SBM) Vi holder fast i bestyrelsesmødet og deltager ikke i det åbne møde
7. Fokusområde/arbejdstemaer: (udskydes)
Drøftelse af skolebestyrelsens spilleregler. Hvordan vil vi gerne arbejde sammen? Hvad skal der til
for at have et godt samarbejde? Hvilke forventninger har vi til hinanden? Hvordan håndterer vi
eventuel uenighed?
8. Lukket punkt
9. Eventuelt
Vi havde fælles spisning i anledning af at julen nærmer sig.
Glædelig jul til alle

