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DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsordenen - Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde – referat af pkt. nr. 5.1 ”Status på trin i mellemtrinet” er
ikke fyldestgørende nok. Teksten i kursiv ønskes tilføjet.
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. Bestyrelsen finder det vanskeligt at håndhæve sin
tilsynsforpligtigelse, når vidensgrundlaget er mangelfuldt.

3. Sager til orientering:
• Nyt fra Nordagerskolen i en corona-situation – herunder status på start af nyt skoleår (Per)
Skolen har haft en fin start på det nye skoleår. Eleverne er primært i deres egne klasser. I
frikvartererne er alle elever uden for, hvor de leger klassevis.
Pga. corona er det ikke muligt for foreninger at benytte skolens lokaler. Ligeledes er det ikke
muligt for forældre at booke skolens SFO ifm. afvikling af fødselsdage mm.
Rengøringsniveauet er igen normaliseret – dvs. der gøres ikke længere ekstra rent på skolen
pga. COVID19.
Forældre i indskolingen føler sig udfordret af, at de ikke må komme ind på skolen
Alle der har været i kontakt med en, der testes positiv for corona, bliver sendt hjem
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•

Status på skolebestyrelsesvalg 2020 (Mette)
Der afholdes opstillingsmøde til suppleringsvalg tirsdag
d.25.august. Der er tre faste pladser og to suppleantpladser på valg. Der udsendes en
skrivelse til alle forældre, hvor man opfordrer til, at flere forældre lader sig opstille, og hvor
der særligt gøres opmærksom på, at indskolingen ikke længere er repræsenteret i SB.

•

Status på skolens økonomi (Per)
Det ser rigtig godt ud – lige nu ser det ud til, at vi kommer i mål med et mindre overtræk.
Vi er spændte på, om vi får hele vores udgift ifm. corona dækket.
Skolen har modtaget en ekstra tildeling på ca. 300.000 kr. som en del af udmøntningen af
”midler til generelt løft af folkeskolen”. Pengene skal bruges ifm. et personaleløft.

4. Sager til drøftelse:
Ingen
5. Sager til beslutning:
5.1 Godkendelse af revideret forretningsorden
Nordagerskolens forretningsorden skal revideres som følge af ny styrelsesvedtægt for
skolevæsenet i FMK vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 12. november 2019. Formanden har
udarbejdet et forslag som udsendes til bestyrelsen forud for mødet.
Forretningsordenen blev gennemgået og godkendt.
5.2. Budget 2021 i FMK og beslutning om eventuel udarbejdelse af høringssvar
Faaborg-Midtfyn Kommune har offentliggjort budgetforslag 2021 på kommunens hjemmeside
(https://www.fmk.dk/om-kommunen/tal-og-oekonomi/budget/budget-2021/).
Nordagerskolen vurderes i større eller mindre grad at blive berørt af følgende forslag:
61: Tidligere start på forårs-sfo (besparelsesforslag)
62: Forhøjelse af forældrebetaling for klubtilbud (sfo-2) (besparelsesforslag)
66: Reduktion i tildeling til kommunale specialklasser (besparelsesforslag)
72: Afskaffe ansøgningspulje til udvidet åbningstid i daginstitutioner og sfo (besparelsesforslag)
113: Udvidelse af erhvervsrygsækken (ny strategisk drift)
114: Forbedrede rammer for løfteevnen i folkeskolen (ny strategisk drift)
142: Demografi – Undervisning (ændring til basisbudget)
Skolebestyrelsen skal beslutte, om vi ønsker at indgive høringssvar til budgetforslagene og i så fald
drøfte, hvilke budskaber vi ønsker at indgive.
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De enkelte budgetforslag blev drøftet, og vi formulerede i fællesskab de
pointer, som vi ønsker, at vores høringssvar skal afspejle. Mette
formulerer og indsender til kommunen.
Det aftales, at SB afgiver høringssvar til pkt. 61, 62, 66, 72, 114 og 142

5.3 Beslutning proces for kommende beslutning om fremtidig organisering af mellemtrinnet
Skolebestyrelsen blev på sit møde i juni præsenteret for en evaluering af trin gennemført af skolen.
Evalueringen præsenterede en række opmærksomhedspunkter ift., hvordan trin fungerer, og i hvor
høj grad intentionerne i trinmodellen fungerer i praksis.
Da evalueringen ikke var dagsordensat på mødet, besluttede skolebestyrelsen, at vi på dette møde
skal drøfte hvilken viden, der skal til, for at skolebestyrelsen kan træffe beslutning om en eventuel
ændring af undervisningsstrukturen på mellemtrinnet. Heri kan ligge at trin nedlægges, hvorved en
ny model skal besluttes.
Skolebestyrelsen skal derfor under dette punkt beskrive den viden, som der ønskes fremlagt af
skolen på næste møde mhp., at skolebestyrelsen på mødet i september kan træffe beslutning om,
hvorvidt der skal ske ændringer i den nuværende trinmodel.
Såfremt skolebestyrelsen på mødet i september beslutter, at der er grundlag for at lave ændringer,
skal bestyrelsen på sit møde i oktober drøfte og beslutte, hvilke modeller for organisering af
undervisningen på mellemtrin, der skal belyses nærmere, herunder hvilken proces for inddragelse
af forældre, lærere og elever der skal til, for at kvalificere beslutningen.
Endelig beslutning om en ny model tages, når skolebestyrelsen har grundlaget hertil pba.
ovenstående proces.
Vi drøftede i fællesskab, hvilke spørgsmål, undringer og viden, vi har brug for til videre drøftelser og
beslutninger. Disse blev nedskrevet på mødet. Vi aftalte, at skolen samler vores input under nogle
temaer. Opsamlingen udsendes til bestyrelsen med referatet.
Ønsket viden omkring trinundervisning på mellemtrinet blev beskrevet. Skolens ledelse vil nu
indsamle den ønskede viden og fremlægge det på næste møde.
6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden
Skoleleder: skolen orienterede om forhold omkring pedelordningen.
Elevråd: Da klassedannelsen på 7.årg først sker sidst i september måned, er det ikke muligt at
elevrådet konstituerer sig før. Indtil da fortsætter Clara i SB som elevrådsrepræsentant.
Formanden: Ingen
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7. Fokusområde/arbejdstemaer: Ingen
8. Eventuelt
Der er et stort ønske fra forældre om tidligere information vedr. lejrskoleture. Særligt
afrejse/ankomsttider, da det ofte foregår i forældres arbejdstid. Forældre oplever, at 1½ uge før
afrejse ikke er tilstrækkelig.
Tidspunkt for næste skolebestyrelsesmøde ændres – formanden kommer med et nyt udspil til
tidspunkt.
Vel mødt!

