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DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde 

Denne gang godkendelse af referater fra møde d. 23.4 og 30.4 

 

3. Sager til orientering: 

 Tilbagemelding på møde mellem DL og skolebestyrelsesformænd i FMK (Mette) 

Der er en fælles interesse i forhold til at der skal være en kommunikation om at der 

er en høj kvalitet i folkeskolen, og at vi bruger faglige og reelle argumenter. 

 

 Tilbagemelding på møde mellem skolebestyrelsesformænd i FMK (Mette) Giver det 

mening at have et fælles møderum/forum for bestyrelser for alle folkeskoler i 

FMK? Det er der god opbakning til. I lyset af at budgetforhandlingerne er blevet til 

lukkede møder, så giver det rigtig god mening at bestyrelserne i kommunen 

arbejder sammen og er klar til dialog. Dette også i forhold til hvordan meldingen er 

omkring kommunens økonomi.  

Formandsnetværket Har formuleret et åbent brev til kommunalbestyrelsen. 

 

 Tilbagemelding på vores høringssvar til Fritids- og Friluftsstrategien. Vi har nu fået 

svar MEN det har ikke givet anledning til ændringer!! 

 

 Per redegør for en trivselsundersøgelse der er lavet på alle skoler i FMK i forhold til 

lærernes trivsel. Dette er en undersøgelse, der er lavet i hele landet.  

Nordagerskolen ligger ret pænt i undersøgelsen, og vi kan godt være tilfredse med 

resultatet.  
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4. Sager til drøftelse: 

Ekstra punkt 

Per orienterede om nogle udfordringer vi er løbet ind i i forhold til at få 

vore økonomi/fagfordeling til at gå op.  

Vi er udfordret af, at vi i det kommende skoleår har to meget store 5. klasser. Dette betyder at vi 

bliver nødt til at tilføre ekstra ressourcer til netop de to klasser. Dette udfordrer bl.a. vores brug at 

timer til bl.a. trinundervisningen. Dette havde vi en længere drøftelse af. 

Per fremlagde efterfølgende, nogle fremtidsplaner for nogle af de fokuspunkter vi ønsker at have i 

de kommende år.  

Punktet var ikke dagordenssat forud for mødet. Skolebestyrelsen har derfor ikke haft mulighed for 

at forholde sig til oplysningerne eller beslutte noget under punktet. På den baggrund, besluttede 

skolebestyrelsen, at formanden og næstformanden mødes med skolens ledelse og udarbejder et 

beslutningspunkt med beskrivelse af to modeller, som skolebestyrelsen efterfølgende skal træffe 

beslutning om på et ekstraordinært møde, der lægges hurtigst muligt. 

 

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:  

 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 møde i april at påbegynde arbejdet med dot 2: ”Elevernes trivsel”. Vi drøfter 

tal og viden om elevernes trivsel. Den årlige nationale trivselsundersøgelse er åben for besvarelser i 

perioden 6. maj til 4. juni. Hvordan kan vi som skolebestyrelse understøtte en høj deltagelse? 

Hvordan kan vi inddrage resultaterne fra undersøgelsen i vores videre arbejde med elevernes 

trivsel?  

Formanden fremlagde statistik over trivslen blandt eleverne på skolen.  

Eleverne er i øjeblikket i gang med at udfylde den nationale trivselsundersøgelse. Når vi har fået 

resultaterne af den undersøgelse tages punktet op igen. 

 

Skolebestyrelsen besluttede samtidigt at gå videre til dot 3: Tilfredshed med samarbejdet og 

kommunikationen mellem skole og hjem på kommende skolebestyrelsesmøde. 

 

5. Sager til beslutning: 

Arbejdsgruppen vedrørende projekt Midtfyns Multipark har henvendt sig til skolebestyrelsen, fordi 

de ønsker at fremlægge deres tanker om projektet og afsøge muligheden for, at skolebestyrelsen 

indgår i projektarbejdet med en repræsentant. I projektgruppen indgår pt. repræsentanter for 

Foreningen Guldhøj, Midtfyns Fritidscenter, Midtfyns Multipark og Nordagerskolen (ledelsen).  
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Der er afsat 30 minutter til punktet, og der lægges op til, at punktet tages 

som første punkt, altså med start kl. 17.00. 

Velkommen til Claus Fribo 

Claus kom på besøg for at fortælle om ”Foreningen Guldhøj” s ideer om 

udvikling af området omkring fritidsområdet i vores område.  

Hele ideen startede med et ønske om at udvikle og styrke hele fritids- og foreningsudbuddet 

omkring Guldhøj og fritidscentret. Der var ønske om, at der skulle laves et klubhus i Guldhøj.  

Der har været mange forskellige planer for hele området. Der er lavet tegninger og ideer. De er 

blevet ændret og justeret mm.  

Nu hedder det ”foreningen Guldhøj” som har fået lov til at benytte en fløj i den gamle 

Guldhøjskole.  

Klaus fremlagde et kort og kom med et ideoplæg til hvilke ideer, der er i spil i området ved Midtfyns 

fritidscenter, Guldhøj og Nordagerskolen.  

Dette var en invitation til at tænke skolen med ind i nogle af de ideer og tanker som ”Foreningen 

Guldhøj” arbejder med.  

Beslutningen om hvem der evt. skal være med i idegruppen udskydes til næste gang.  

 

6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden 

Per: Der er sidste skoledag for 9. klasserne på fredag.  

Formanden opfordrede til at hvis elevrådet har punkter, som de gerne vil have på til næste møde, 

så vil vi gerne have det på dagsordenen.  

 

Orientering om elevsituationen  

 

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?  

Udsat til næste møde 

 

8. Eventuelt 

 

Mødet afsluttes med en fremvisning af den nye udskolingsfløj. 

Vel mødt! 

 

Der afholdes ekstraordinært skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 4.6, kl. 17.00-18.00 på Nordagerskolen.  

(ovenstående møde er siden blevet aflyst – der indkaldes til nyt møde) 


