NORDAGERSKOLEN
Skolebestyrelsesmøde

Dato: 19.2.2020
Tidspunkt: 18.00-21.00

2. februar 2020

Afbud: Preben

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsordenen Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde Godkendt
3. Sager til orientering:
 Udgår til dette møde – eventuelle orienteringer gives via mail i stedet ifm. dette møde.
4. Sager til drøftelse:
Ingen
5. Sager til beslutning:
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.
Udskudt til næste møde
6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden
Punktet tages efter punkt 7. Dette punkt nåede vi ikke på dette møde.
7. Fokusområde/arbejdstemaer: Vision for Nordagerskolen – drøftelse af de foreløbige tanker.
Nordagerskolens ledelse har igangsat et arbejde med en ny vision for Nordagerskolen.
Skolebestyrelsen har på møde i december 2019 og januar 2020 betonet vigtigheden af, at
skolebestyrelsen indtænkes som en naturlig del af arbejdet med at formulere den nye vision.
Nærværende punkt er udskudt fra seneste møde, da punktet ikke kunne behandles på mødet i
januar.
Proces for punktet: skolebestyrelsen har på forhånd forholdt sig til det materiale (foreløbige idéer til
vision samt andet relevant materiale), som skolen forud for mødet har fremsendt til
skolebestyrelsen.
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Vi starter mødet med en runde, hvor hver får mulighed for at fremhæve,
hvad man synes er spændende i tankerne i det foreløbige materiale, hvad
der under én eller overrasker, og hvad man eventuelt synes mangler.
Herefter er ordet frit til en fælles drøftelse.
Formålet med punktet er udover den fælles drøftelse og gensidige nysgerrighed på det, vi får øje på,
en opsamling på omkring 5 punkter/pointer/opmærksomheder, som vi ønsker indgår i det videre
arbejde med visionen. Denne opsamling videreformidles til skolens medarbejdere ifm. fælles møde
imellem ledelse og medarbejdere vedr. visionsarbejdet.
Endvidere giver ledelsen på mødet sit bud på, hvordan den fremadrettede proces kan se ud, hvor
der indtænkes en gensidig sparring og udformning af visionen mellem ledelse, medarbejdere,
forældrebestyrelse og elever.
Visionsgruppens* arbejde indtil nu blev fremlagt for skolebestyrelsen af medarbejdere fra PLC:
Christian Svenstrup, Peter Albrekt og Eva Skov.
Herefter drøftede forældre og elevrepræsentanter, hvorledes skolebestyrelsen fremover kan blive
medinddraget i arbejdet frem mod en ny vision for Nordagerskolen.
*Visionsgruppen består af skolens vejledere, 2 lærerrepræsentanter fra henholdsvis
indskoling/mellemtrin/overbygning samt skolens ledelse.
Skolelederen fremlagde tre modeller for, hvordan skolebestyrelsen kan blive inddraget i skolens
proces – herunder hvor eleverne kan koble sig på. Skolebestyrelsen fremlagde en fjerde model,
som blev vedtaget.
På skolebestyrelsesmødet besluttes det, at skolebestyrelsen, eleverne og
lærere/ledelse/pædagoger hver især arbejder videre med tanker omkring, hvad en vision for
Nordagerskolen kan indeholde, og at dette arbejde til sidst samles af skolebestyrelsen. Der skal
således ikke udarbejdes en egentlig vision i de tre spor, idet formuleringen af visionen sker ved
beslutning i skolebestyrelsen.
Der arbejdes således i tre spor (et elevspor, et lærer/pædagog/ledelsesspor og et
skolebestyrelsesspor), hvor der arbejdes med, hvad der er vigtigt at få med i en vision (ex. konkrete
ord og begreber, sætninger mv). Da de tre spor er repræsenteret i skolebestyrelsen sikres det, at
der sker et relevant tilbageløb til skolebestyrelsen undervejs med status på, hvor langt man er i
processen i de tre spor – herunder de drøftelser man har.
Der er ikke på nuværende tidspunkt sat deadline for, hvornår arbejdet skal være afsluttet, men der
er bred enighed i bestyrelsen om, at det vigtigste er, at vi når i mål med en vision som alle: lærere,
pædagoger, ledelse, forældre og elever kan støtte op omkring.
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8. Eventuelt Skolelederen orienterede om, at der skal være
skolebestyrelsesvalg i 2020

