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Dato: 14. august 2019 

Tidspunkt: 17.00-19.30            7. august 2019 

Afbud: Bo Nørregaard Jensen, Mie Naaman Brøchner, elevrådsrepræsentanterne vælges pr.1.september og  

deltog derfor ikke i mødet. 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af formand og næstformand 

Jf. forretningsordenen for skolebestyrelsen på Nordagerskolens §2, stk b, er formanden og 

næstformanden valgt for ét år ad gangen. Første punkt på dagsordenen er derfor valg af formand 

og næstformand for skoleåret 2019/20. 

Mette Haugaard Frederiksen blev genvalgt som formand 

               Bo Nørregaard Jensen blev genvalgt som næstformand 

 

 

2. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsorden godkendt 

 

 

3. Godkendelse af referatet fra sidste møde 

Godkendelse af referat fra møde 19.6  

Referatet blev  godkendt 

 

 

4. Sager til orientering:  

 Ny skolemadsordning starter nu – der er lagt et opslag ud omkring dette på forsiden af 

skoleintra 

 Nordagerskolen skal være en UNICEFF Rettighedsskole – og forventer at blive certificeret 

om et år. Preben bliver medlem af rettighedsrådet på skolen. 

 Indvielse af vores nye udskolingsafdeling sker onsdag d.18.september 

 

 

5. Sager til drøftelse: Ingen 

 

 

6. Sager til beslutning: 

 6.1 Budget 2020. Kommunalbestyrelsen har d. 12.8 offentliggjort budgetforslag for Budget 

2020. Vi skal beslutte, om vi ønsker at indgive høringssvar og i så fald beslutte indholdet. 

Det samlede budgetforslag vil være at finde på kommunens hjemmeside d. 12.8 
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Bestyrelsen er generelt bekymret for de mange besparelsesforslag inden for skoleområdet 

og har besluttet at indgive høringssvar til kommunen.  

 

 6.2 Revideret tildelingsmodel til skolerne. Der er udarbejdet forslag til en revideret 

tildelingsmodel til folkeskolerne. Modellen sendes i høring i perioden 14.8-20.9. Vi skal 

beslutte, om vi ønsker at indgive høringssvar og i så fald beslutte indholdet af vores 

høringssvar. Som forberedelse til punktet bedes I læse dagsordenpunkt 334 på 

Økonomiudvalgets dagsorden fra d. 27.6.2019: 

https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Oekonomiudvalget_2018-21/2019/27-06-

2019/%C3%85ben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt45742 

 

Skolebestyrelsen beslutter at afgive høringssvar til kommunen. Det fremgår ikke tydeligt af 

dagsordenspunktet 334, hvorledes man er nået frem til tildelingen pr. elev. Tallene virker 

uigennemskuelige. Derfor efterspørger skolen en redegørelse for, hvorledes tildelingstallet 

reelt er fremkommet. Skolebestyrelsen forundres over den meget lave tildeling pr. elev til 

Nordagerskolen. 

 

 

 6.3 Styrelsesvedtægter på dagtilbuds- og skoleområdet. Der er udarbejdet reviderede 

styrelsesvedtægter for dagtilbuds- og skoleområdet. Vedtægterne sendes i høring fra d. 

14.8-20.9. Vi skal beslutte, om vi ønsker at indgive høringssvar og i så fald beslutte 

indholdet af vores høringssvar. Som forberedelse til punktet bedes I læse dagsordenpunkt 

333 på Økonomiudvalgets dagsorden fra d. 27.6.2019: 

https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Oekonomiudvalget_2018-21/2019/27-06-

2019/%C3%85ben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt45741 

 

Styrelsesvedtægten tages til efterretning. Den er læst, og der er ingen bemærkninger. På 

skolebestyrelsesmødet i december fremlægger Preben et oplæg til en tilrettet 

forretningsorden, som tager højde for den reviderede styrelsesvedtægt på dagtilbuds- og 

skoleområdet. 

 

 

7. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden 

Kasper Grøftehauge er pr. 1.august ansat som ny naturfagslærer i overbygningen. 

Mandag/tirsdag i uge 34 får vores internationale linje besøg af 104 kinesere, der lige nu er på 

rundrejse i Europa. 

https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Oekonomiudvalget_2018-21/2019/27-06-2019/%C3%85ben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt45742
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Oekonomiudvalget_2018-21/2019/27-06-2019/%C3%85ben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt45742
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Oekonomiudvalget_2018-21/2019/27-06-2019/%C3%85ben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt45741
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Oekonomiudvalget_2018-21/2019/27-06-2019/%C3%85ben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt45741
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8. Fokusområde/arbejdstemaer: ingen 

 

9. Eventuelt: ingen 

 

Vel mødt! 

 

 


