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Chrost, Preben Thuelund, Torben Schmidt Bo Nørregaard Jensen, Britta Smith, Carsten Boll, Helle Jensen, 

Per Fuglsang Midtgaard, Snorre Maglegaard Benter Lorenzen, Nicolai Foged  

          

Afbud: Snorre, Nicolai, Carsten, Mette H, Torben S, Michael. 

DAGSORDEN 

På mødet deltog Heidi Skov. Heidi er ny administrativ afdelingsleder. Velkommen til Heidi. 

1. Godkendt dagsorden 

 

2. Godkendt referat fra sidste møde 

 

3. Sager til orientering: 

 

 Orientering om arbejdet med udarbejdelse af ny tildelingsmodel til folkeskolerne i FMK 

(Mette) 

Der bliver arbejdet med en ny tildelingsmodel i ”opvækst og læring”. Den skal træde i kraft 

1. aug. 2020. Der er nedsat en arbejdsgruppe i Opvækst og Læring, med deltagelse af 

skoleledere + økonomi + ledelse i OL. 

  

 Orientering om strategier på børne- og ungeområdet: 

Bo orienterede og oplever at dokumentet indeholder mange fine ord, der er svære at være 

uenige i. Det er svært finde ud af, hvad der konkret er lagt op til af tiltag. Det er et meget 

overordnet skriv. 

MED fra skolen har indgivet et høringssvar til strategien. 

 

 Orientering om workshops ifm. ”Fremtidens Skole”, § 17,4 udvalg (Mette) 

9. og den 16. har der været workshop. Mette og Per/Kirsten har deltaget. Det har været 

fine møder, men møderne handlede meget om proces. Det er interessant, hvad der 

kommer ud af denne proces.  

På møderne var der bl.a. et oplæg til, hvordan elever kan inddrages i undervisningen. 

Hvordan får vi elevrådet mere i spil? Det ville være en god opgave for elevrådet at se på 

den opgave. Det handler om ordensregler, spisning og mobiler. Opgaven bringes videre til 

elevrådene på skolen. 
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Der var på mødet en drøftelse af om understøttende undervisning 

og frivillighed og inddragelse af frivillige kræfter i skolen. 

 

 

 Orientering om elevers demonstration på rådhuset: 

Der er en af Nordagerskolens elever, der har skrevet et brev til Michael Graversen. Hun er 

utilfreds med at skoledagen nu bliver længere. Han vil ikke længere godtage en ansøgning 

om dispensation for den længere skoledag. Der er elever på skolen, der mandag havde 

organiseret en demonstration på rådhuset.  

Der har været en del misforståelser hos eleverne i forhold til deres ret og pligt i forhold til 

fremmøde på skolen. Det blev understreget at vi som skole IKKE har blandet os i den 

planlagte demonstration.  

Der var efterfølgende en snak om, at tolærerordningen er skrevet ind i en af vores 

principper. Det skal der ses nærmere på hvis dette ikke kan fortsætte.  

Der er en deadline for ansøgning om tolærerordning vi ikke må misse, hvis vi skal søge igen.  

 

 

4. Sager til drøftelse: 

Nordagerskolens økonomi.  

Skolen gav en status på skolens økonomi og økonomiske dispositioner i indeværende og 

kommende skoleår.  

Heidi orienterede om skolens økonomi Der kommer til at ske store besparelser. 

Økonomi er på dagsordenen i den kommende tid. 

Det foreslås, at skolebestyrelsen gennemgår de punkter, hvor Nordagerskolen er anderledes end 

andre skoler for at se hvad vi vil fastholde eller ændre. Alle skal tage fat i den Epinion Rapport, som 

blev udarbejdet i 2015, for at vælge punkter ud, der skal arbejdes videre med på i forbindelse med 

besparelserne. Per sender rapporten til udvalget 

 

5. Sager til beslutning: 

 

5.1 Ny strategi for fritids- og friluftsområdet - høring 

Kommunalbestyrelsen er i gang med at skabe en ny fælles strategi for hele fritids- og 

friluftsområdet frem til 2026 –"Sammen om et aktivt udeliv og gode lokale fællesskaber”. 

  

Forslaget til en ny samlet strategi for fritids- og friluftslivet – "Sammen om et aktivt udeliv og gode 

lokale fællesskaber” – er Kommunalbestyrelsens bud på, hvordan kommunen kan understøtte en 

fortsat udvikling af foreningslivet, fritidsaktiviteter og faciliteter, samt brugen af naturen, det aktive 

udeliv og mødestederne i vores skønne landskaber. 

  

Strategiens formål er at udvikle Faaborg-Midtfyn som en attraktiv kommune at besøge og bosætte 

sig i – og den spiller således ind i den nye udviklingsstrategi (godkendes i starten af 2019), der har 

en målsætning om, at vi skal være 3000 flere borgere i 2030. Visionen for fritids- og friluftsområdet 
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er klar: I 2026 skal Faaborg-Midtfyn være kendt som ét af Danmarks 

bedste områder for foreningsliv og aktivt udeliv. 

 

Høringsperioden kører frem til 31. januar 2019, og strategien kan læses 

her: www.fmk.dk/ff-strategi/ 

 

Bestyrelsen skal beslutte, om vi ønsker at afgive høringssvar til strategien. BS-medlemmerne bedes 

til læse strategien inden næste møde og medbringe eventuelle bemærkninger til strategien på 

mødet i februar.  

 

5.2. Beslutning om princip for samarbejdet mellem skole og hjem 

 

Vi har på de foregående møder drøftet tanker og ønsker til indhold i principperne for samarbejdet 

mellem skole og hjem. Inden mødet blev alle bedt om at (gen)læse Skole og Forældres forslag til 

dette princip: http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-kommunikationen-mellem-skole-og-hjem 

 

Vi skal i fællesskab formulere et nyt princip, der tager sit udgangspunkt i forslaget fra Skole og 

Forældre. Dette nye princip skal være den overordnede ramme for samarbejdet mellem skole og 

hjem. Det foreslås, at vi efterfølgende på et kommende møde indarbejder principper for skole-

hjemsamtaler, forældremøder og klassekontaktforældre i dette princip, så det rummer den 

samlede dialog mellem skole og hjem. 

Formanden fremlagde et forslag til et princip for samarbejdet mellem skole og hjem. Der var på 

mødet en debat om oplægget. Der vil på det kommende bestyrelsesmøde blive arbejdet videre 

med oplægget. 

 

6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden 

 

Skolelederen: 

Forældreintra har været til debat i medierne. Her på skolen har vi indtryk af at det går godt med 

brugen af intra. Det er meget få klager vi har fra forældre på det område. 

 

Trivsel på skolerne har også været i medierne? Det går ok med trivselsundersøgelserne? Vi ligger 

pænt over midten. 

 

Byggeriet skrider frem som det skal. Der har været lidt udfordringer med noget betongulv. 

Vi har en udfordring med forårskoncerten, hvis vi ikke kan være i aulaen. Der blev nævnt om 

Guldhøj er en mulighed for afvikling af koncerten. Det ser vi nærmere på. 

 

Vi har nogle gamle træsnit som oprindelig kommer fra Guldhøj. Troels Det blev der nikket til fra alle 

i bestyrelsen.  

 

 

http://www.fmk.dk/ff-strategi/
http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-kommunikationen-mellem-skole-og-hjem
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Vi har klasser der har 28 elever. Der er regler der siger at man ikke må 

starte en klasse med 29 elever, uden dispensation. Blot til information. Vi 

får også en stor klasse fra Espe til 7. klasse. Vi har i forvejen to store 

kommende 7. klasser. Der er ikke en ret stor buffer for optag af elever der 

flytter til skoledistriktet.  

 

HJ orienterede om at hun er blevet kontaktet af Journalist Tim Visti. Det handler om vores SFO2 

tilbud. Vi har kun en elev tilmeldt SFO2. HJ gav udtryk for at det ville være godt for 

Mellemtrinseleverne i Ringeområdet, hvis der blev tænkt i nye muligheder. Evt. i forbindelse med 

det der sker på Guldhøj. 

 

 

7. Fokusområde/arbejdstemaer:  

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? – Udsættes til næste møde 

 

8. Eventuelt 

Madpakkespisning. Får eleverne tid til at spise i mellemtrinnet? 

Vi har et princip for spisning – der kan vi tage punktet op igen. 

 

 


