NORDAGERSKOLEN
Skolebestyrelsesmøde

Dato: 23. april 2019
Tidspunkt: 17.00-19.30

10. april 2019

Afbud: Bo Nørregaard Jensen, Carsten Boll, Michael Chrost, 2 elevrepræsentanter,

Referat fra mødet
1. Godkendelse af dagsordenen: ja
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde: Power point fra sidste møde mangler. Dette bliver
eftersendt.
3. Sager til orientering:
 Orientering om møde mellem dagtilbud, skoler og OL-udvalget d. 29.4 (Mette)
Mette kan ikke deltage i mødet. Per og Preben deltager i mødet.


Orientering om henvendelse fra foreningen Skole og Forældre om mulighed for at
oprette en lokalafdeling i Faaborg-Midtfyn (Mette)
Der blev spurgt til om vi vil støtte op omkring det forslag?
Dette kan overvejes til næste møde.



Orientering om arbejde med ny SFO-2 placering i Ringe (Mette)
Der er en gruppe bestående af repræsentanter fra skolerne i område midt, der har
holdt møde i forhold til at få et klub-tilbud bragt i spil for elever i 4. – 6. klasse. Der
er lavet et skriftligt udspil som udvalgsformand Kim Aas tager med til et
udvalgsmøde i Opvækst og læring.



Orientering om møde mellem DL og skolebestyrelsesformænd i FMK (Mette)
Mette deltager i mødet, som lærerforeningen har inviteret til den 9.5.19



Orientering om møde mellem skolebestyrelsesformænd i FMK (Mette)
Der er taget initiativ til et fælles samarbejde, skolebestyrelserne imellem.



Orientering om næste års fagfordeling (Per)
Det har været en hård proces, i forhold til de besparelser vi har været igennem. Det
kommer til at være meget tæt i forhold til at få dækket den undervisning som skal
leveres på skolen i det kommende skoleår. Der kommer derfor justeringer i forhold
til trinhold på mellemtrinnet. Desuden er der justeringer i forhold til at
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vejlederteamet er reduceret, og ligeledes på kontoret,
hvor der også er færre personaler.
Det forudses at der bliver udfordringer med at få
fagfordelingen til at gå op.
Vi fastholder at der fortsat skal være et loft på 25 lektioner pr. lærer i undervisning.
I udskolingen skal der i det kommende skoleår indføres ekstra valghold. Der
kommer derfor også her nogle strukturjusteringer, der kommer til at påvirke
linjernes bemanding.
Vi har valgt, at vi ikke skærer i det aktiviteter, der er for eleverne. Det går f.eks. ikke
ud over lejrskolerne.


Orientering om ansøgning til § 16,2 (konvertering af understøttende undervisning
til 2-lærerordning) (Per)
Vi har igen i år søgt om tolærer- ordning i udskoling og mellemtrin. Vi går ud fra at
det er en mulighed for dette, med udgangspunkt i den nye skolelov.



Orientering om budgetforslag ifm. Budget 2020 (Per)
Per orienterede om at der lige nu ligger 15 mil i varslede besparelser, inden vi når
til de besparelser, der er varslet til 2020. Det bliver meget massivt med
besparelserne i den kommende tid. Det er vigtigt at vi samarbejder med de andre
skoler om hvordan vi kan håndtere besparelserne i den kommende tid.



Status på byggeri (Per)
Vi har fået midler fra tagpuljen, men det er ikke nok til hele taget. Ellers går
byggeriet efter tidsplanen. Der er fire firmaer, der kommer med et bud på
indretningen. Det bliver rigtig godt og flot.
Bestyrelsen ønsker en rundvisning i det nye byggeri til næste bestyrelsesmøde.



Mulighed for møde med projektgruppe omkring Midtfyns- fritidscenter/
Borgerbanden. De kommer og deltager i vores møde i maj. Klaus Fribo kommer og
deltager i BS mødet.



Ved sidste møde fortalte Mette at budgetforhandlingerne i kommunen ville blive
med åbne dagsordner. Dette er alligevel ikke helt tilfældet. Skolebestyrelsesmødet i
august kommer til at ligge efter budgetmaterialet bliver offentliggjort.

4. Sager til drøftelse:
4.1. Analyse af Nordagerskolen – fortsættelse af punkt fra sidste møde
Epinion udarbejdede i marts 2016 en rapport/evaluering af indskoling og mellemtrin på
Nordagerskolen. På baggrund af denne og arbejdsgruppens oplæg besluttede vi på sidste møde at
dykke ned i fire overordnede emner, som vi hen over foråret vil arbejde med ift. indskoling,
mellemtrin og udskoling:
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Kvaliteten af undervisningen, fagligt udbytte og progression,
løfteevne samt inklusion
Elevernes trivsel
Tilfredshed med samarbejdet og kommunikationen mellem skole
og hjem
Tilfredsheden med Nordagerskolen generelt som sted/skole

Vi besluttede på sidste mødet i februar at startet med dot 1: kvaliteten af undervisningen, fagligt
udbytte og progression, løfteevne samt inklusion. På mødet i marts fremlagdes tal og viden ift.
dette emne, og vi drøftede, hvad vi fik øje på, og hvad vi evt. har brug for mere viden om. Der
henvises til referatet fra seneste møde, hvor den præsenterede powerpoint kan ses. På den
baggrund besluttede vi, at vi ønskede at dykke nærmere ned i eleverne på mellemtrinnets faglige
udvikling.
Skolens læsevejleder fremlagde på mødet tal herfor. Vi skal beslutte, om vi ønsker yderligere viden
om dette punkt, eller vi vil fortsætte til næste emne: ”Elevernes trivsel”.
Læsevejleder Christina Chrillesen orienterede om testresultaterne fra dansk.
Hun gav en oversigt over hvordan læseudviklingen er gået, i forhold til de mål, der er for eleverne.
”Har eleverne opnået det som vi forventer de skal kunne”?
Christina orienterede om, hvad det er der testes i, og hvordan vi bruger testene.
Gennemgangen gav anledning til en del snak om hvordan Nordagerskolens niveau ligger i forhold til
landsgennemsnittet. Vi har umiddelbart en udfordring i forhold til, at der er en forholdsvis stor
gruppe af elever, der ligger i den svageste kategori i forhold til læsning. Vi har også en stor gruppe
af elever, der klarer sig markant bedre i den bedste kategori. Alt sammen sammenlignet med
landsgennemsnittet.
Christina fortalte om, hvordan vi arbejder med ”ordblindebanden”. Hun fortalte om hvordan det
også går ind og styrker de ordblinde elevers selvværd.
Vi er en skole, der tester rigtig meget, og vi opdager derfor hvilke udfordringer eleverne har.
Nu er bestyrelsen orienteret om de tal, der kan fremskaffes i forhold til elevernes faglige niveau i
forhold til dansk.
På næste møde handler det om elevernes trivsel.
5. Sager til beslutning:
Forsøg i folkeskolen: ”Frihedsforsøg”.
Skolens ledelse orienterede på sidste møde kort om muligheden for at ansøge om at blive en del af
regeringens frihedsforsøg. Skolen ønsker skolebestyrelsens holdning til, om skolebestyrelsen
ønsker udarbejdet en ansøgning til forsøget.
I alt 75 skoler kan blive en del af forsøget, som gælder allerede fra kommende skoleår. Der kan
indgå 1 skole pr. kommune i forsøget. Det er Undervisningsministeriet, der skal ansøges til.
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Skolerne kan ansøge om frihedsgrader ift. regler, delegation af
beslutningskompetence, samt frihed fra fælleskommunale politikker mv.
Der kan læses meget mere her:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/mar/190301-forsoegskal-give-oegede-frihedsgrader-til-folkeskolen
Jf. vejledningen er der ansøgningsfrist d. 10. maj 2019. Godkendelse fra kommunalbestyrelsen er
en forudsætning for godkendelse af ansøgningen (kan eftersendes ultimo maj).
Undervisningsministeriet lægger vægt på de faglige og pædagogiske formål med projektet.
Derudover skal der have været en bred involvering af forældre forud for indsendelsen af
ansøgningen, hvor skolens forældre har haft mulighed for at sætte sig ind i skolebestyrelsens
tanker og formål med ansøgningen og tanker for skolens virke i kommende skoleår, samt debattere
dette med skolebestyrelsen.
Såfremt vi ønsker dette, skal der træffes beslutning om et ekstra møde (hurtigt efter
skolebestyrelsesmødet), hvor ansøgningen skal formuleres (første-udkast). Der skal udarbejdes en
tidsplan for forældreinddragelse og dialog og gennemføres møder med forældrene samt diverse
info på intra mv. Der skal fastlægges ekstra møde i skolebestyrelsen, hvor endelig ansøgning skal
formuleres.
Bordet rundt tilkendegav skolebestyrelsens medlemmer, hvad deres holdning til mulighederne i en
”fri skole- ordning” er. Der blev drøftet både for og imod de muligheder, der er i ordningen.
Enden på debatten blev at bestyrelsen holder et ekstra møde i næste uge. Tirsdag den 30.4.19
6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden
Skolelederen
Der er ansøgninger i gang til noget der hedder Steam = Andvendelsesorienteret matematikundervisning. Det er ikke endnu besluttet hvilke årgange, der søges til. Dette er i samarbejde med
UCL.
Vi har desuden været hos AP- Møller – fonden igen, for at uddybe den ansøgning, som vi tidligere
har fået afslag på. Dette i samarbejde med Århus universitet og UCL. Det arbejdes der videre på at
få godkendt vores ansøgning.
Vi vil i den kommende tid, fortsat søge om flere penge til for skellige projekter.
7. Fokusområde/arbejdstemaer:
Ingen
8. Eventuelt
- Formanden har fået en henvendelse i forhold til kriterierne for hvordan vi optager af
nytilflyttede elever på linjer i overbygningen. Der er pladsmangel og derfor ikke frit valg midt i
skoleåret. Det er en udfordring vi arbejder videre på. Der er ingen tvivl om at ”det frie” valg til
linjerne er en udfordring også fra skoleårets start. Intromødet for forældrene er lige på
trapperne.
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-

Det blev spurgt til hvordan AULA skal implementeret og introduceres
for bl.a. forældrene. Det er spændende hvordan det lykkes. AULA skal
nok blive taget op igen inden det træder i kraft den 1. august.

-

Der er ”gutter” ved busholdepladsen ved p-pladsen, som står og bumler. Det er ca. kl 15.30?

