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DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsordenen - godkendt 

 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde - godkendt 

 

3. Sager til orientering:  

 Tilbagemelding på møde med OL-udvalget d. 2.10 – skolefravær (Per og Mette) 

 Tilbagemelding på indvielse af Nordagerskolens udskolingsfløj (bilag) 

 Status på beslutning fra vores møde i september vedr. det videre arbejde med principper 

(Torben, Per og elevrådet) 

 Nyt fra FMK (Per) 

 Status på ”Rettighedsskole” (Kirsten) 

 Skolemad.nu (Per) 

 Status på Aula (Per) 

TILBAGEMELDING OL-MØDET 

Per og Mette orienterede om mødet med OL-udvalget, der handlede om ny lovgivning omkring 

skolefravær.  

14. marts 2019 vedtog folketinget følgende: »Skoleledere på folkeskoler skal underrette 

kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal.« 

»Når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om, at en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. 

eller derover inden for et kvartal, jf. § 153, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om standsning 

af børne- og ungeydelsen. Afgørelsen er gældende for et kvartal.«  
 

Skolebestyrelsen skal afvente kommunalbestyrelsens afklaring af undskyldelige omstændigheder for 

ulovligt skolefravær, da der ikke lige nu findes en national definition, som lovgivningen kan administreres 

efter. 

Skolebestyrelsen skal være opmærksom på at vi husker at medtage data om elevfravær, når vi senere 

drøfter trivsel på skolen. 

 

INDVIELSEN 

Det var en god og festlig dag med taler, rundvisning og bespisning. Radio Diablo sendte fra indvielsen af 

overbygningsfløjen. Der var også en artikel i Ugeavisen. 
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PRINCIPPER 

Torben og Per har ikke holdt møde, men elevrådet arbejder pt. med princippet omkring elevtilstedeværelse 

på skolen. Torben og Per forventer at have noget med til næste møde i skolebestyrelsen. 

 

NYT FRA FMK 

 Skolechefstillingen er slået op. Der er kommet mange ansøgere. 

 FMK er som kommune de næstbedste til at løfte to-sprogselever. Det kan vi godt klappe os selv på 

skulderen over her på Nordagerskolen, da en væsentlig del af to-sprogsundervisningen i FMK sker 

på vores skole. 

 Nordagerskolen har modtaget en pris for vores nye overbygningsfløj fra By og Land.   

 

SKOLEMAD 

Der er flere og flere elever, der benytter sig af tilbuddet. Der er en generel tilfredshed med maden. 

 

AULA 

Indføring af Aula udsættes i FMK til 1.januar. Der vil komme information ud til forældrene i december, så 

alle kan være klar til at gå over på Aula 1.1.2020. Lærerne er allerede i gang med at prøve systemet af og 

lægge information ind. 

 

4. Sager til drøftelse:  

Budget 2020 – hvad betyder det for Nordagerskolen? (Per og Mette) (bilag) 

Der er indgået forlig om Faaborg-Midtfyn Kommunes budget for 2020. Hvad betyder det for 

Nordagerskolen? Hvilke besparelser er stadig på vej (via beslutninger fra tidligere år)? Hvordan kan 

vi forvente, at vores økonomi ser ud i kommende skoleår? Ønsker vi at lave et høringssvar til 

budget 2020? 

----------------------------------- 

Overordnet set er det ikke mange besparelser, der rammer Nordagerskolen i det endelige 

budgetforlig – en del forslag fra det tidligere budgetudspil, er trukket tilbage 

 

Der er flere mere positive ting fra budgetforliget, som kan fremhæves: 

1.Uddrag fra budgetforliget 2020: 

For at fastholde bygningsstandarden skal der udarbejdes en 10års plan for anlægsinvesteringer på 

skoler og daginstitutioner, som drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budget 2021.  

Positivt – at man tænker mere langsigtet. Skolebestyrelsen håber, at der i denne plan vil blive taget 

højde for det øgede antal tilflyttere til skoledistriktet. 

 

2.Kortlægning af mulighed for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud.  
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tales direkte om ”bedre faglig planlægning” på skoleområdet. 

 

3. SFO2 undgår besparelser. Dette betyder, at arbejdet i en tidligere 

nedsat arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis Tingagerskolen, Ringe Friskole 

og Nordagerskolen genoptages.  

Der arbejdes med:  

 at afdække behovet for et SFO2-tilbud i Ringe blandt kommende 3.klasser  

 at beskrive det pædagogiske indhold af tilbuddet  

 samt søge midler gennem Borgerbudget til etablering af en SFO2 på Guldhøj. Gerne fra 

næste skoleår. 

 

I budget 2020 rammes Nordagerskolen på flg. områder:   

 Forældrebetalingen til SFO stiger  

 Ødelagte elev-cromebooks skal erstattes af forældre  

 Der gennemføres besparelser på tosprogsområdet/konsulentdelen. Hvordan det helt 

konkret skal udmøntes vides ikke på nuværende tidspunkt. 

 

Skolebestyrelsen beslutter at sende et høringssvar på budgetforliget. Bestyrelsen vil påpege nogle 

af de gode sider ved forliget samt det stigende antal tilflyttere til Nordagerskolens skoledistrikt og 

konsekvenser af dette. 

 

Ny vision for Nordagerskolen – procesplan (Per) 

Der igangsættes et arbejde med at formulere en ny vision for Nordagerskolen. Per orienterede om 

procesplanen og de handlinger, der knytter sig hertil. Vi skal drøfte, hvordan vi som skolebestyrelse 

indgår i arbejdet med den nye vision, så den bliver fælles retningsskabende for børn, forældre, 

medarbejdere og ledere på skolen. 

 

Skolebestyrelsen må meget gerne deltage i visionsmøderne, hvis de har mulighed for det. Per og 

Mette kommer med et udspil til, hvordan skolebestyrelsen medinddrages aktivt i arbejdet omkring 

udarbejdelse af en ny vision for Nordagerskolen, da skolebestyrelsen rolle som medskaber mangler 

at blive tænkt ind i processen. 

Første visionsmøde ligger d. 23.10.2019. De øvrige datoer ændres måske. Per sender de nye datoer 

til bestyrelsen så snart, de ligger fast, således at bestyrelsen kan undersøge mulighed for at deltage 

på de pågældende dage. 

 

5. Sager til beslutning: 

Ingen 

 

6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden 

Elevrådet arbejder pt. med regler omkring god opførsel på fællesarealerne i overbygningen. 

 

7. Fokusområde/arbejdstemaer: ingen 
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8. Eventuelt 

Der er en forespørgsel fra forældre på 7.årg. omkring indretning af 

faglokalerne i overbygningen. Kirsten orienterer forældre via opslagstavlen 

på intra. 

Der er møde i arbejdsgruppen vedr. området omkring Midtfyns Fritidscenter d. 11.11, kl. 19.00-

21.00. Hvem deltager? 

Mette spørger Katrine Rasmussen, om hun kan deltage. 

 

 

Vel mødt! 

 

 

 

 

 

 

 


