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Skolebestyrelsesmøde   
 

 

Dato: 25. juni 2020 

Tidspunkt: 18.30-20.30                               25. juni 2020 

Sted: Nordagerskolen 

Afbud: Mie, Mette, Kirsten, Torben, Kasper 

Helle J var suppleant for Kirsten 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 

1. Formandens beretning (starter 18.30) 

Se bilag 

Åben for spørgsmål til beretningen:  

Der var spørgsmål til, at der er mange elever i de to kommende 6. klasser. 

Per redegjorde for den tildelingsmodel der er for skolen. Desuden blev der redegjort for de 

overvejelser og beslutninger der er taget i forhold til at kompensere for de mange elever i de to 

klasser. Der er to lærere på mange af timerne, XYZ-hold og trinhold med flere holddannelser. 

Der blev stillet spørgsmål til om kvaliteten i undervisningen er god nok når de er så mange i klassen. 

Der blev opfordret til at indkalde til forældremøde først i det nye skoleår, og at skolen fremlægger 

de ressourcer, der er afsat til klasserne. Endvidere gives en status til skolebestyrelsen på dens møde 

i september. 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referatet fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 

 

4. Sager til orientering:  

 Nyt fra Nordagerskolen (Per) 

Der er ansat to nye medarbejdere. En i indskolingen, Mette Fynbo Jensen, og en til 

mellemhuset Charlotte Bøgh Christensen. Velkommen til dem begge. 

 

Der er lavet en APV på skolen. På den blev det tydeligt at solafskærmningen ikke er god nok 

i mange lokaler på skolen. Der kommer nu gardiner /solafskærmning til skolen i løbet af 

sommerferien.  

Desuden er der blevet asfalteret og lavet cykelskurer og udearealerne kommer på plads hen 

over sommerferien til udskolingen.  
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 Supplerende skolebestyrelsesvalg 2020 (Mette).  

Supplerende skolebestyrelsesvalg skal meddeles skriftlige på aula 

senest 26.6.2020. Der skal nedsættes en valgbestyrelse bestående af skoleleder, 

skolebestyrelsesformand samt et medlem af skolebestyrelsen. Der afholdes valgmøde d. 13. 

august kl. 19.00. Den nye bestyrelse tiltræder 1.10.2020. 

 

Der er i morgen at det er sidste frist for at offentliggøre datoer og rammer og regler for 

bestyrelsesvalget. Valgbestyrelsen er Per, Katrine og Mette.  

Det foreslås at Prebens mandat bliver valgt for en fireårig periode. Det blev besluttet. 

 

 

5. Sager til drøftelse:  

5.1: Status på trin i mellemtrinnet 

På det ekstraordinære møde i 12. juni 2019 besluttede skolebestyrelsen at fastholde trin på 

mellemtrinnet ved at tilføre undervisningsressourcer fra vejlederteamet. På det ordinære møde 

bakkede skolebestyrelsen op om skolens ønske om en model for trin, hvor der er trinundervisning 

to dage om ugen med to lektioner i matematik og tre lektioner i dansk. Det vil frigive dage til mere 

fleksibel undervisning og ture ud af huset, og dermed være en såkaldt 2/3-model. 

 

Skolebestyrelsen besluttede, at der skulle ske en tilbagemelding til skolebestyrelsen i efteråret 

2019 og senest november 2019. Grundet pressede dagsordener, har det ikke været muligt at give 

tilbagemeldingen før nu. Tilbagemeldingen gives derfor på dette møde. 

 

Skolelederen giver en status på implementeringen af 2/3-modellen og finansieringen af modellen, 

samt giver sit bud på, hvordan trinundervisningen forventes at blive afviklet i kommende skoleår 

2020/21. Skolebestyrelsen bedes drøfte, om status giver anledning til opmærksomheder ind mod 

kommende skoleår. 

 

Stine og Anders som er lærere på mellemtrinnet, var inviteret til at komme med et oplæg til og 

evaluering af trinundervisning. Stine repræsenterer danskfaget. Anders repræsenterer matematik. 

Stine fortalte om historikken i forhold til trinundervisningen. Hun har været med hele vejen. Der 

blev fremlagt fordele og ulemper med trinundervisningen.  

 

Per samlede op og fortalte om historikken i forhold til målstyret undervisning, som kom sammen 

med skolereformen. Skolereformen og effekten af målstyret undervisning evalueres i denne tid. 

Det har ikke virket som det var tilsigtet. 

 

Formanden gjorde opmærksom på, at punktet ikke handlede om evaluering af trin, men om en 

tilbagemelding fra ledelsen på beslutningen fra juni 2019 – jf. dagsordenen. Skolebestyrelsen var 

således ikke forberedt på, at skolen ville fremlægge dens vurdering af trin under punktet. 
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Formanden var endvidere ikke oplyst om, at skolen har lavet en intern 

evaluering af trin, hvorfor punktet ikke var dagsordensat, som det burde. 

 

Trinundervisningen finansieres i dette og kommende skoleår af 

vejledertimer. 2/3-modellen har givet flere timer i elevernes stamklasse. 

 

Fremlæggelsen om trin mundede ud i en længere snak i bestyrelsen. Der er både fordele og 

ulemper ved en normal klasseundervisning og ved trinundervisningen. Bestyrelsen drøftede, 

hvordan vi skal evaluere trinundervisningen, og hvordan beslutningerne om evalueringen skal 

tages. Eventuelle beslutninger om ændringer skal ske på et oplyst grundlag og med relevant 

forældreinddragelse. 

 

Beslutningen skal have en ordentlig proces, og det skal bestyrelsen i gang med, på det første møde i 

august. Den nye form i trinundervisningen har nu kørt et skoleår og det er tiden at få evalueret.  

Anders og Stines punkter sendes til bestyrelsen, således at hele bestyrelsen kan orientere sig om 

punkterne fra deres oplæg. 

 

Der blev givet udtryk for hos nogle fra bestyrelsen, at den viden der i dag er givet, skulle have været 

givet til bestyrelsen, så snart den var kendt. 

 

5.2 Røgfri skole 

Det er politisk besluttet at Røgfri skoletid indføres fra 01.08.2020. Formålet med røgfri skoletid er 

at skabe en kultur, hvor tobak eller lignende produkter ikke er en del af skoledagen. 

 

Det medfører, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge, dampe eller snuse i skoletiden – 

hverken på eller uden for matriklen. Røgfri skoletid omfatter altså alle tobaksrelaterede produkter. 

Skolen orienterer om, hvilke regler der i dag gælder på skolen ift. elevers og læreres rygning i 
arbejdstiden. Skolebestyrelsen skal drøfte, hvilke initiativer og handlinger, der eventuelt kan 
iværksættes for at sikre, at skolen lever op til Røgfri skoletid pr. 1.8.2020.  

Skolebestyrelsen skal derudover drøfte, om der bør laves et særskilt princip for rygning i skoletiden, 
eller om regler for rygning kan tilføjes i princippet for Ordensregler (se Nordagerskolens 
hjemmeside). Dette princip vil blive formuleret og besluttet på et af de førstkommende møder i 
efteråret 2020. 

Til inspiration kan man læse mere i dette link om Kræftens Bekæmpelse forslag til, hvordan 
skolerne kan arbejde med Røgfri skoletid: https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-
rygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-skoletid/ 

På mødet skulle der vælges imellem at lave et nyt princip, eller skrive det ind i de eksisterende 

ordensreglerne.  

Det skal indskærpes at det pr. 1.8. ikke er lovligt at ryge i arbejdstiden. Det er kommunens 

personalepolitik der gælder. Dette gælder for personalet.  

Ang. eleverne. Vi har en udfordring i forhold til at eleverne går op i byen og ryger.  

https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-skoletid/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-skoletid/
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Der var stemning for at reglen bliver tilføjet skolens ordensregler.  

 

Der er i øjeblikket et tæt samarbejde med SSP og skolen, i forhold til elever 

er udfordrede med røg og alkohol. Der holdes fest på skolens udearealer om aftenen.  

 

Skolen ser på hvordan formuleringen til en tilføjelse til skolens ordensregler kan formuleres. Denne 

fremlægges til skolebestyrelsens godkendelse senest på septembermødet. 

 

6. Sager til beslutning: 

6.1: Godkendelse af princip for understøttende undervisning. 

I forbindelse med udmøntningen af Fremtidens Skole er skolebestyrelserne blevet bedt om at 

drøfte/genbesøge og beslutte princip for understøttende undervisning. Skolebestyrelsen skal 

derfor under dette punkt beslutte princippet. 

 

Nuværende ordlyd for princip for understøttende undervisning (senest vedtaget 23.5.2018): 

Nordagerskolen har siden skolereformen i 2014 tilbudt understøttende undervisning på alle 

klassetrin. 

Den understøttende undervisning dækkes primært af klassernes lærere og indeholder både 
lektiehjælp og mulighed for faglig fordybelse. 
 
Skolebestyrelsen beslutter hvert år hvordan den understøttende undervisning tilrettelægges bedst, 
efter ovenstående principper. 

 
 Nuværende praksis: Ansøgning sendes til kommunen om at understøttende undervisning,     
 konverteres til tolærerordning. 
 
Princippet er fortsat gældende. Der var helt enighed i bestyrelsen om dette. Princippet på 
hjemmesiden opdateres med ny dato for beslutning. 
 

7. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden 

Skolelederen: Ingen yderligere bemærkninger. 

Elevrådet: Der er udskiftning i elevrådet. Der kommer tre nye til elevrådet. 

Formanden: Man har politisk besluttet at udarbejde en 10-års renoveringsplan for skolerne i FMK. 

Nordagerskolens ledelse har indgivet ønsker til forvaltningen, hvor man bl.a. har fremført ønske om 

flere undervisningslokaler.  

 

Skolebestyrelsen bakker op og ser et stort behov for flere undervisningslokaler, da vi ligesom de 

øvrige skoler i Ringe har stor elevtilstrømning og er udfordret på klassestørrelser. Formanden bad 

skolen følge op på, om ønsket om flere undervisningslokaler på Nordagerskolen indgår i den 

sagsfremstilling, som OL-udvalget skal behandle i august. 

 

8. Fokusområde/arbejdstemaer: Ingen 
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9. Eventuelt 

Forslag til mødedatoer 2. halvår 2020: 19.8, 22.9, 20.10, 24.11. 

Mødedatoerne godkendt. 

 

Ref: Helle Jensen 


