
NORDAGERSKOLEN  
 

Skolebestyrelsesmøde   
 

 

Dato: 15. april 2020 

Tidspunkt: 17.00-17.45 (ca)                                24. april 2020 

Sted: mødet afholdes via google meet – link udsendt med dagsordenen. 

Afbud: Bo Nørregaard Jensen, Torben Schmidt og Kasper Dahl 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsordenen – Godkendt med en tilføjelse til punkt 5 omkring ansøgning vedr. 

kortere skoledag 

 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde - godkendt 

 

3. Sager til orientering:  

 Orientering om skolebestyrelsesvalg (Mette) 

 Nyt fra Nordagerskolen i en corona-situation – herunder hvad ved vi om genåbning af 

skolen, forårs-sfo, afholdelse af afgangseksaminer, nationale tests og valg af linjer i 

overbygningen mv. (Per) 

              Skolebestyrelsesvalget bliver udskudt til d.30/9 2020.  

                          På skolebestyrelsesmødet i maj tages der stilling til, om skolebestyrelsen ønsker at fortsætte  

                         med forskudte valg (hvert andet år), eller alle fremover skal være på valg hvert fjerde år.  

Preben ønsker at udtræde af skolebestyrelsen ved skoleårets afslutning, da han i det 

kommende skoleår ikke længere har børn på Nordagerskolen. 

 

Forårs-SFO startede op i onsdag d.15/4. Det er gået godt. Elever fra 0.-5.årg. starter på 

fredag d.17/4. Der har været møder med lærere/vejledere/pædagoger tirsdag. På møderne 

er der blevet orienteret om de sundhedsmæssige retningslinjer og foranstaltninger ifm. 

skolestart efter lockdown. Alle har taget godt imod orienteringen og arbejder konstruktivt 

med at gøre skolen klar til at modtage børnene på fredag. 

Mht. afgangseksamen er denne aflyst, og eleverne vil i stedet få en årskarakter, som gives 

medio juni. Vi afventer nærmere fra UVM. 

De nationale test på Nordagerskolen er aflyst for i år. To andre skoler i kommunen er blevet 

udtrukket til at gennemføre dele af de nationale test. 

Lige nu har vi gang i flere forskellige scenarier ift. linjevalg for kommende 7.klasser. Vi 

afventer pt. regeringens udmelding d.10.maj. 
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4. Sager til drøftelse:  

Ingen 

 

5. Sager til beslutning: 

Godkendelse af fortsat konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning. 

Iflg. Folkeskolelovens § 16.B kan en del af den understøttende undervisning konverteres til to-

voksen-undervisning, hvilket Nordagerskolen har gjort brug af gennem flere år. 

Skolebestyrelsen beslutter at fastholde princippet om kortere skoledage og dermed konvertering af 

understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen. Dette gælder fra 4.-

9.årg. svarende til 2 klokketimer pr.uge i skoleåret 2020/21. 

 

6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden 

Skoleleder:  Byggeriet i overbygningen er indstillet til RENOVER PRISEN 2020 

Der er en større artikel omkring farvevalget i overbygningen i bladet: ”De Farver”/forår 

2020 

 

7. Fokusområde/arbejdstemaer: Ingen 

 

8. Eventuelt 

 

Skolebestyrelsen anmoder om at få en ugentlig skriftlig orientering omkring hverdagen på 

Nordagerskolen fra skoleleder i denne ”coronatid”. 

 

Vel mødt! 


