NORDAGERSKOLEN
Skolebestyrelsesmøde

Dato: 26. maj 2020
Tidspunkt: 17.00-18.30

30. maj 2020

Sted: Nordagerskolen
Afbud: Bo Nørregaard

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsordenen - Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde - Godkendt
3. Sager til orientering:
 Nyt fra Nordagerskolen i en corona-situation – herunder genåbning af skolen, erfaringer
med forårs-sfo under nye vilkår, proces for valg af linjer i overbygningen, retningslinjer for
årskaraktergivning (lovgivning og lokal implementering) mv. (Per)
 Orientering om bygningsanalyse i FMK (Per)

Alle børn og lærere er nu tilbage på skolen. Undervisningen følger bekendtgørelsen om nødundervisning.
Eleverne benytter yderdørene, når de skal ind og ud af lokalerne. Der er tilrettelagt en del udeundervisning,
hvor bl.a. vores bus ”Nu kører bussen” bliver brugt flittigt. Der afholdes forskudte frikvarterer, så eleverne
kan være spredt over et større areal.
Der er startet 50 børn i ForårsSFO. Der er lavet grupper på 10 elever med en fast tilknyttet pædagog.
Børnene trives. På trods af coronatiden har det været en rolig opstart.
Kommende 7.årg. – linjevalget udskydes til efter sommerferien. Der arbejdes lige nu på en model, hvor
eleverne kommer i deres linjeklasser sidst i september måned.
Karaktergivning – skolen følger de udstukne retningslinjer fra UVM. Der gennemføres både mundtlige og
skriftlig eksamenstræning i udvalgte fag på 9.årg.
Byggeanalyse – kommunen har ønsket en 10-års plan for det fremtidige byggeri på Nordagerskolen. Der er
i planen indskrevet ønsker om flg.: Renovering af tag, solafskærmning (igangsættes nu), flere faglokaler,
køb af campingplads til P-plads og udeområde og renovering af hele naturfagsafdelingen og
administrationen. Der er gjort opmærksom på, at Nordagerskolen er en skole uden idrætsfaciliteter. Vi er
pt. dybt afhængig af et samarbejde med Fritidscentret i Ringe. Skolens stiller desuden spørgsmål ved COVI’s
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beregninger, der viser, at der kun sker en stigning i elevtallet i de næste par år. Derefter vil elevtallet
falde igen.
4. Sager til drøftelse:
Der er gennemført en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne i FMK i foråret 2020.
Hovedkonklusionerne for Nordagerskolen præsenteres på mødet. Oplæg er medsendt
dagsordenen.
Trivselsundersøgelsen indeholder følgende tre delelementer: Personalets trivsel, APV og en
ledervurdering. 55 ud af 56 ansatte på Nordagerskolen har besvaret undersøgelsen. Skolens ledelse
er overvejende godt tilfreds med resultatet af undersøgelsen, som viser, personalet generelt er
godt tilfredse med at være en del af Nordagerskolen. Der vil nu blive arbejdet videre med
trivselsundersøgelsens del-elementer i et tæt samarbejde med skolens AMR-repræsentant.
5. Sager til beslutning:
5.1 Beslutning om model for skolebestyrelsesvalg
Den daværende skolebestyrelse besluttede i 2011, at skolebestyrelsesvalget i 2012 skulle afholdes
efter modellen for forskudte valg. Det betyder, at ca. halvdelen af forældrene er på valg pr.
valghandling – en 4/3-model.
Argumentet for beslutningen om forskudte valg var, at man derved ikke mistede den erfaring og
viden, der var opbygget i perioden, samt at også forældre til børn i de små klasser havde mulighed
for at komme ind i skolebestyrelsen inden for en kort årrække efter barnets skolestart.
Af forskellige årsager er det imidlertid gået sådan, at ved valget i 2018 blev 6 forældre valgt for en
fireårig periode, mens 1 ikke var på valg grundet det forskudte valg. Endvidere blev to suppleanter
også valgt for en fireårig periode.
Skolebestyrelsen skal derfor nu beslutte, om man ønsker at fastholde den tidligere
skolebestyrelsesbeslutning om forskudte valg, eller om man ønsker at gå tilbage til den klassiske
model med valg hvert 4. år.
Såfremt modellen med forskudte valg fastholdes vil det betyde at:
 Skolebestyrelsesvalget i 2020 – 1 fireårig plads på valg
 Skolebestyrelsesvalget i 2022 – 4 fireårige pladser på valg samt 2 2-årige pladser på valg
 Skolebestyrelsesvalget i 2024 – 3 fireårige pladser på valg
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Skolebestyrelsesvalget i 2026 – 4 fireårige pladser på valg
Suppleanter vælges løbende for 4-årige perioder

Såfremt modellen med faste 4-årige valg besluttes vil det betyde at:




Skolebestyrelsesvalget i 2020 – 1 toårig plads på valg
Skolebestyrelsesvalget i 2022 – 7 fireårige pladser på valg
Suppleanter vælges for en 4-årig periode

Det besluttes, at vi fortsætter med forskudte valg

6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden
Skoleleder: Der afvikles ansættelsessamtaler d.27.5 til en stilling på mellemtrinet.
Elevråd: Intet
Formand: Intet
7. Fokusområde/arbejdstemaer: Ingen
8. Eventuelt
 Input til kommende årsberetning for skolebestyrelsens virke. Der blev foreslået at berøre
indvielse af udskolingen, samt at udskolingen har fået en pris for byggeriet og er indstillet til
endnu en.

Vel mødt!

