NORDAGERSKOLEN
Skolebestyrelsesmøde – med julefrokost!

Dato: 10. december 2019
Tidspunkt: 17.00-19.30

4. december 2019

Afbud: Preben og Britta,
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsordenen - Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde - Godkendt
3. Sager til orientering:
 Nyt fra FMK (Per)
Christian Elmelund Præstekær er tiltrådt som leder af Opvækst og Læring pr.1.december


Nyt fra Nordagerskolen – herunder status på arbejdet med ny strategi, Rettighedsskole og
økonomi (Per)

Ny strategi
Nordagerskolen har igangsat arbejdet med at udarbejde en ny vision for skolen. Indtil videre har
15 lærere, ledere og vejledere været en del af visionsarbejdet. Skolebestyrelsen skal i højere grad
involveres i arbejdet fremover. Næste skolebestyrelsesmøde bliver et temamøde omkring ny vision
for Nordagerskolen.
Rettighedsskole
Rettighedsrådet arbejder med at planlægge Nordagerskolens Rettighedsuge i uge 6. Desuden er
hele Rettighedsrådet i januar inviteret til en skole i Ringsted, hvor de, sammen med elever fra andre
skoler, skal arbejde med udvalgte artikler fra Børnekonventionen.
Økonomi
Nordagerskolen kommer ud af 2019 med et acceptabelt underskud i dette kalenderår.


Nyt vedr. trafik ved skolen/Gestelevvej/fritidscenteret (Katrine)

Katrine har deltaget i møde som repræsentant for Nordagerskolen. Skolens betragtninger er givet
videre til vejafdelingen i FMK.

4. Sager til drøftelse:
ingen
5. Sager til beslutning:

NORDAGERSKOLEN
Skolebestyrelsesmøde – med julefrokost!
1. Opdatering af forretningsordenen for Nordagerskolen.
Nordagerskolens forretningsorden skal tilrettes efter ny styrelsesvedtægt
for skolevæsenet i FMK blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d.
12.11.2019. Preben har udarbejdet et forslag til ændringer, som vil blive
præsenteret på mødet.
Punktet er udskudt til et senere møde
2. Beslutning om proces for udtalelse vedr. skolebuskørsel og kvalitetsrapporten 2017-2019.
Administrationen har bedt skolelederne om at videreformidle til skolebestyrelserne, at der gives et
meget kort vindue for at indgive udtalelse på to områder – skolebuskørsel og kvalitetsrapporten
2017-2019. Administrationen opfordrer til, at der indkaldes til møde i skolebestyrelserne i perioden
6.-8. januar.
Materialet til de to punkter ligger endnu ikke klar. Materialet vedr. skolebuskørsel vil blive
offentliggjort forud for Teknik og Miljøudvalgets møde d. 19.12. Materialet vedr. kvalitetsrapporten
vil blive offentliggjort i løbet af december.
Vi skal beslutte, om vi ønsker at tage et ekstraordinært møde i januar 2020 for at drøfte disse to
punkter. Vi skal i så fald afholde mødet senest 8.1.
Alternativt kan vi tage en indledende drøftelse på vores decembermøde og bemyndige formanden
til at formulere et udkast til udtalelse til de to sager, som skolebestyrelsen efterfølgende kan
kommentere på mail.
SB beslutter, at give Mette bemyndigelse til at formulere et udkast til de to sager, som
skolebestyrelsen efterfølgende kan kommentere pr. mail. Der afholdes derfor ikke ekstra møde i
januar.

6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden
Nordagerskolen har haft slået en fast stilling op som lærer til mellemtrinet. Ansættelsesudvalget har
besluttet, at ansøgerfeltet ikke er bredt nok, og derfor genopslås stillingen senere.
Elevrådet har arbejdet med principper. Pt. er der fokus på princippet omkring mobilpolitikken i
overbygningen, hvor der er igangsat en prøvehandling frem til jul.
7. Fokusområde/arbejdstemaer: ingen
8. Eventuelt
Skolebestyrelsesseminar 21. marts 2020 (Skole og Forældre) – mulighed for deltagelse?

Vel mødt!

