
NORDAGERSKOLEN  
 

Skolebestyrelsesmøde   
 

 

Dato: 19. juni 2019 

Tidspunkt: 17.00-19.30            12. juni 2019 

Afbud: Michael (Katrine indkaldt som suppleant), Britta, Bo, elevrepræsentanter, 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 

Mødet startede med formandens beretning. 

Denne del af mødet var åbent for alle forældre. Alle forældre var inviteret via forældreintra. 

Efter beretningen var ordet frit. Der var enkelte opklarende spørgsmål fra de fremmødte forældre.  

Formandens beretning blev godkendt 

 

Efterfølgende fortsatte det ordinære bestyrelsesmøde. 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde 

Denne gang godkendelse af referater fra møde d. 20.5 og 12.6 

Blev godkendt. 

 

3. Sager til orientering: 

 Opfølgning på punkt vedr. Foreningen Guldhøj (Mette).  

Bestyrelsen har valgt at sende en repræsentant fra bestyrelsen, for at være med i 

”Foreningen Guldhøj”. Der var på mødet lidt snak om, hvad foreningens formål er. 

 

 Status på arbejdet med ny SFO2 i Ringe (Mette).  Der er en gruppe, der vil arbejde 

på at få skabt et fritidstilbud til årgangene 4. – 6. klasse. Lige nu er er der mulighed 

for at leje sig ind i Guldhøjs lokaler. Bolden er skudt tilbage til skolelederne, som 

skal undersøge hvilke muligheder vi har, for at skabe et fritidstidstilbud til denne 

børnegruppe. 

 

 Status på §17,4 udvalget Fremtidens Skoles anbefalinger (Mette og Per) 

Formanden fortalte om hvilke fokuspunkter udvalget var kommet frem til.  

(se udvalgsreferat på FMK/Opvækst og Læring fra den 21.maj) 
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 Der er nu kommet svar på henvendelsen fra 

lærerkredsen ang. TRIN i indskolingen. (PM): 

Undervisningsministeriet har ikke forholdt sig til den 

konkrete sag på Nordagerskolen, men vejleder om, 

hvordan lovgivningen skal forstås og hvordan gennemsnit opgøres. Ud fra 

ministeriets vejledning konkluderer administrationen, at Nordagerskolens 

trinordning lever op til lovgivningen. 

Der var efterfølgende en snak om, om der er utilfredshed med trinstrukturen på 

skolen. Vi konkluderede, at der langt hen ad vejen er stor opbakning til trin – både 

blandt skolebestyrelsen og forældrene. 

 

 Opvækst og læring.  

Der er udarbejdet forslag til nye styringsvedtægter for dagtilbud og skole i Faaborg-

Midtfyn Kommune. Forslagene kommer i høring i perioden august-september 

2019. Vi skal lave høringssvar hertil på bestyrelsesmødet i august. 

 

 En arbejdsgruppe har arbejdet med den aktuelle tildelingsmodel. Denne model 

har udvalget prøvet at forenkle. Den nye model ser ud til at ramme Nordagerskolen 

hårdt økonomisk. Denne problematik kommer vi til at arbejde mere med i det 

kommende skoleår. Formanden har undersøgt nærmere på sagen. Sagen kommer i 

høring. (Sagsfremstillingen kan findes fra et udvalgsmøde i OL den 18. juni). 

Vi skal udarbejde høringssvar på mødet i august. 

 

 

4. Sager til drøftelse: 

4.1. Opfølgning på beslutning vedr. trin på mellemtrinnet på ekstraordinært møde d. 12.6. 

Skolebestyrelsen havde ekstraordinært møde den 12.6. vedrørende håndtering af de økonomiske 

udfordringer skolen står i. Skolebestyrelsen besluttede, at trin bevares på mellemtrinet jf. model 2. 

Det betyder, at der på dette skolebestyrelsesmøde skal besluttes, hvilken form og struktur, der skal 

være fremover. Vejledertimetallet fastlægges endeligt, når skemaet for kommende skoleår er 

færdigt. 

 

Skoleleder (PM) orienterede om de tanker og overvejelser vi på skolen har, i forhold til udviklingen 

af trin. Trinstrukturen i mellemhuset, som den ser ud i den nuværende form, kan til tider komme til 

at blokere for udviklingen af nogle af de andre tiltag, som vi gerne vil udvikle, i de kommende år.  

Ønsket er, at der i to dage om ugen er trinundervisning. To lektioner i matematik og tre lektioner i 

dansk. Resten af lektionerne i de pågældende fag er i ”egen klasse”. Dette giver mulighed for en 

mere fleksibel undervisning i fagene, og dette giver også mulighed for undervisning ud af huset.  

 

Trinundervisningen i indskolingen ønskes ikke ændret, og bliver således ikke berørt af denne 

beslutning. 
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Det blev besluttet at bestyrelsen bakker op om den nye model i trin. 

Bestyrelsen vil engang i efteråret præsenteres for den nye model, og de 

nye tanker, der ligger til grund for undervisningen. Dette skal ske senest i 

november. 

Skoleleder PM orienterede om, at personalet skal præsenteres for de nye tanker for fremtidens 

Nordagerskolen, og for introduktionen til at blive rettighedsskole.  

Bestyrelsen er velkommen til at deltage i præsentationen af Rettighedsskole den 7. august, og 

oplægget for personalet den 3. juli. 

 

 

4.2. 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 møde i maj at gå videre til at arbejde med dot tre: tilfredshed med samarbejdet og 

kommunikationen med skolen. Der lægges op til en kort orientering fra skolen om, hvordan de 

oplever forældresamarbejdet i dagligdagen, samt om skolen oplever områder, hvor 

kommunikationen kan styrkes. Efterfølgende drøftelse i skolebestyrelsen, der leder frem til om 

beslutning af ”Princip for samarbejdet mellem skole og hjem” under punkt 5 på mødet.  

 

5. Sager til beslutning: 

5.1.: Beslutning om princip for samarbejdet mellem skole og hjem. 

Vi har på møder hen over foråret drøftet tanker og ønsker til indhold i principperne for 

samarbejdet mellem skole og hjem. Der besluttede vi at udarbejde ét samlet princip. Indholdet i 

princippet har været drøftet, og vi skal nu beslutte den endelige ordlyd for princippet. 

Skolebestyrelsen havde på forhånd gennemlæst det foreløbige udkast, således at vi på mødet 

kunne kvalificere det, der allerede er skrevet samt tilføje tekst, hvor der mangler.  

 

Skoleleder fortalte om nogle af de udfordringer vi som skole kan opleve, når det svære samarbejde 

er i spil. Ligeledes var der på mødet en god snak om hvordan samarbejdet gerne skal foregå, og 

hvad der evt. kan give udfordringer. Dette bl.a. i forhold til forældres brug af sociale medier. 

Der blev på mødet formuleret et princip for samarbejdet mellem skole og hjem på Nordagerskolen. 

(se vedhæftede dokument) 

 

6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden 

Nyt fra skolelederen: 
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 Der er for øjeblikket en stilling slået op til en naturfaglig lærer til 

udskolingen. Der er samtaler i morgen. 

 Vi søger og er blevet godkendt til at uddanne en sekretærelev. Vi 

søger en elev til september. 

 nyt fra formanden:  

intet 

 

Elevrådsrepræsentanterne deltog ikke i mødet 

 

 

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?  

 

Punktet har været dagsordensat ad flere omgange, uden dog at nå at blive behandlet. Vi oplever, at 

vi nu kender hinanden i bestyrelsen så godt, at punktet kan udgå. Vi tager punktet op igen, hvis der 

opstår behov herfor. 

 

 

8. Eventuelt 

Beslutning om datoer for efterårets møder: onsdag d. 14.8 (kl. 17.00-20.00), mandag d. 16.9, 

tirsdag d. 22.10, torsdag d. 14.11 og tirsdag d. 10.12. Datoerne blev besluttet. 

 

Der var under punktet en snak på mødet om, hvordan bestyrelsen kan arbejde med udarbejdelsen 

af principper, da det kan være svært at formulere principper i fællesskab. Omvendt kan det være 

en måde at tale sig ind i en fælles forståelse af hinanden. Vi besluttede, at selv om drøftelsen havde 

været udfordrende, var den også så givende, at vi vil forsøge samme proces en anden gang. 

Formanden opfordrede til, at såfremt enkelte medlemmer af bestyrelsen har lyst til at komme med 

et forslag til ny ordlyd på et princip, er man meget velkommen til at melde dette ind på et 

bestyrelsesmøde. 

 

 

God sommer til alle 


