NORDAGERSKOLEN
Skolebestyrelsesmøde

Dato: 14. november 2019
Tidspunkt: 17.00-19.00

November 2019

Afbud: Clara, Britta, Torben, Michael, Kasper

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt
Michael Crost har med dags dato ønske at træde ud af bestyrelsen. Katrine Houmann Rasmussen er
som suppleant indtrådt i skolebestyrelsen og deltager i dag.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde: Godkendt
3. Sager til orientering:
 Nyt fra FMK (Per):
Der er ansat ny chef i Opvækst og Læring. Starter 1. dec. Der sker derfor ikke så meget fra
FMK lige i øjeblikket.
Der er en del kommunale udmeldinger i forhold til effektiviseringer. Vi ved ikke ret meget
om hvilke der bliver til gennemført. Der er muligvis usikkerhed på området fordi der er skift
på chefplan.
 Status på revideret tildelingsmodel (Per og Mette):
Meldingen er, at intet bliver ændret på tildelingsmodellen trods det høringssvar formanden
har indsendt. Det betyder, at der ligger en stor besparelse/nedskæring for Nordagerskolen
på dette område. Der var debat på mødet i forhold til, hvad det har af konsekvenser for
skolens økonomi. Vi mangler nogle reelle tal for området. De er meget svære at få oplyst.
Politisk bliver der sat en analyse i gang.
 Tilbagemelding på møde i arbejdsgruppen vedr. området omkring Midtfyns Fritidscenter d.
11.11 (Katrine og Mette):
Nu hedder det ”idrætscenter Midtfyn” Mødet handlede om at få tanker frem om, hvad
hele anlægget og området skal bruges til. Mette og Katrine var med på en ”lytter”. Der er
midler i spil til at lave forbedringer i området. Det skal være et aktivt område for alle
borgere og aldersgrupper. Fra Nordagerskolen har vi brug for at benytte idrætshallerne og
svømmehallen. Der bliver indkaldt til at trafikmøde. Det er først fase. Gruppen kommer
med et bud på en løsning til april.
Der er ikke nogle meget konkrete tiltag at forholde sig til lige nu. Det hele er i en
opbygningsfase. Vi som skole er ikke forpligtet på noget endnu. De tager gerne imod forslag
i forhold til trafik og andre ideer. Vi skal passe på ikke at forpligte os på noget med
bygningerne i fritidscentret.

NORDAGERSKOLEN
Skolebestyrelsesmøde
Skolebestyrelsen bemærkede at der er store udfordringer i forhold
til trafikken omkring skolen både morgen og eftermiddag. Særlig
er det en udfordring med krydset Rolighedsvej og Søvej.

4. Sager til drøftelse:
Videre arbejde med principper (Torben og Per)
På skolebestyrelsesmødet i september udpegede vi følgende principper vedr. ”skoledagens
organisering”:
o understøttende undervisning
o skoledagens længde
o skoleugen ser sådan ud
o elevernes timetal
o skema på Nordagerskolen
o holddannelse på Nordagerskolen
o klassedannelser
o organisering af SFO
o teamstrukturen
Principperne skal samles i det omfang, det giver mening. Per og Torben har arbejdet med at udpege
de principper, der ikke påvirkes af skolens økonomi (lovbundne) samt udarbejde forslag til
ændringer, drøftelse og vedtagelse af principperne. I første omgang skal vi drøfte, om opdelingen i
lovbundne og ikke lovbundne er den rigtige samt tage en første drøftelse af, hvad vi synes er vigtigt
bevares eller uddybes i de reviderede principper.
Hjemmesiden mangler at blive opdateres i forhold til de ændringer, der er sket på skolen inden for
det seneste år.
Per gennemgik de forskellige holddannelser der er på Nordagerskolen.
Ligeledes blev det drøftet hvilke ændringer der er på SFO-området.
Formanden foreslog at vi på et senere møde fik en uddybning af bl.a. de tiltag som Nordagerskolen
har, med en uddybning af hvad det er
Der er de nedenstående 5 principper som skolebestyrelsen skal forholde sig til er:
 Understøttende undervisning
 Organisering af SFO
 Klassedannelser
 Teamstrukturen
Skrives sammen til en


Holddannelser på et møde for sig
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Budget 2020
Med vedtagelsen af FMKs budget for 2020 kender vi nu bedre rammerne
for Nordagerskolens økonomi for 2020. Skolen fremlagde de overordnede
forventninger til kommende års økonomi, og hvor skolen eventuelt
allerede nu kan se, at økonomien udfordres.
Skolelederen orienterede om at vi holder os under den tilladte procentsats. Det presser med
økonomien for øjeblikket. Det kan mærkes på personalesiden for øjeblikket at vi er blevet færre.
Det er bekymrende.
Der er en række forsøgsansøgninger ude for øjeblikket. Vi håber at der kommer nogle midler i hus
inden jul. De besparelser der er sket i de sidste par år betyder at fleksibiliteten i forhold til
bemandingen er mindre.
Det ser dog ud til at eleverne trives ok. Vores løfteevne er også blevet bedre.
Vi følger økonomien løbende
5. Sager til beslutning:
Ingen
6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden
Skolelederen:
Der bliver slået en stilling som pædagog og en stilling som lærer op her inden ret længe. Der er to
personaler der skal på barsel i forårshalvåret.
Rettighedsrådet er ved at komme i gang. Det bliver fejret den 20 nov. Det bliver en festdag for alle
elever. Uge 6 bliver en fælles rettighedsuge for hele skolen. Det går rigtig godt.
Nye valgfag er indført ved lov: Musik, madkundskab, Håndværk og design, billedkunst. De bliver
eksamensfag afsluttet efter 8. kl.
Formanden: ingenting
Elevrådet: deltog ikke

7. Fokusområde/arbejdstemaer: ingen
8. Eventuelt
Datoer for møder for 1. halvår 2020, forslag: 28/1, 26/2, 26/3, 27/4, 26/5, 24/6.
Punkt på næste møde: opdatering af forretningsordenen som konsekvens af ny styrelsesvedtægt
vedtaget i KB d. 12.11.2019

Ref: Helle Jensen

