NORDAGERSKOLEN
Skolebestyrelsesmøde

Dato: 24. september 2020
Tidspunkt: 18.30

17. september 2020

Sted: Nordagerskolen
Tilstede: Mette Haugaard Frederiksen, Katrine Rasmussen, Mette Hedegaard Plauborg, Mie Naaman
Brøchner, Britta Schmidt, Carsten Boll, Clara Godsk Ottosen, Charlotte Kjærgaard, Per Midtgaard og Kirsten
Baagø Jensen
Gæster: Lars Scheby, Rikke Kvistgaard Laursen
Afbud: Bo Nørregaard Jensen, David Michael Borgstrøm, Kim Rantzau, Charlotte, Torben Schmidt

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsordenen - Godkendt

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde – referatet blev godkendt. Skolebestyrelsen ønsker
fremover mere fyldestgørende referater i stil med de tidligere referater, man har modtaget. Dette
bl.a. for at skabe større interesse blandt skolens forældre omkring skolebestyrelsens arbejde.

3. Sager til orientering:
Status på corona-situationen på Nordagerskolen (Per)
Alle i overbygningen er i skole igen. Der udarbejdes en handleplan, som kan træde i kraft i tilfælde af
et nyt coronaudbrud på skolen. Skolebestyrelsen ønsker handleplanen til gennemsyn – for evt.
tilføjelser.
Status på skolens økonomi pr. 5.9 (Per)
Det ser godt ud. Vi kommer ud af budgetår 2020 med et noget mindre underskud end først antaget.
FMK´s Budget 2021 – konsekvenser for Nordagerskolen (Mette og Per)
Alle besparelsesforslag er taget af bordet. Det er besluttet at igangsætte den langsigtede
prøvehandling med det formål at forøge inklusionen i almenområdet på Øhavsskolen og
Nordagerskolen i samarbejde med Heldagsskolen og PPR
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Orientering om projekt vedr. interaktive laboratorier (Per)
Nordagerskolen har søgt og fået midler til, at skolens IT-vejleder kan udvikle forløb omkring
interaktive laboratorier til brug i undervisningen.
Orientering om udviklingsprojekt vedr. læsning (Per)
Nordagerskolen indgår i et udviklingsprojekt sammen med to andre skole fra FMK omkring at
forbedre indsatsen omkring læsning på mellemtrinnet. Skolen har modtaget 50.000 kr. til udvikling af
projektet. Skolens læse- og læringsvejledere igangsætter en undersøgelse omkring
mellemtrinselevers læsevaner. Undersøgelsen fremlægges for bestyrelsen, ved næste møde.
Skolebestyrelsen udtrykker ønske om at blive orienteret om evt. ansøgninger til
div. udviklingsprojekter, inden Nordagerskolen søger.

4. Sager til drøftelse:
Ingen

5. Sager til beslutning:
5.1 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.
På vores møde i august drøftede vi, hvilken viden der skal til, for at skolebestyrelsen kan træffe
beslutning om en eventuel ændring af undervisningsstrukturen på mellemtrinnet, hvori der kan
ligge at trin nedlægges og en ny model skal besluttes. Skolebestyrelsen konkretiserede den viden,
der skal ligge til grund for en egentlig beslutning. Dette blev beskrevet i et notat, som efterfølgende
er sendt til bestyrelsen.
Jf. processen besluttet i august skal skolebestyrelsen på dette møde træffe beslutning om, hvorvidt
der skal ske ændringer i den nuværende trinmodel. Beslutningen skal tages med udgangspunkt i
den fremlagte viden, som skolen præsenterer på mødet og efterfølgende debat.
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Såfremt skolebestyrelsen 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.
Idet den nye skolebestyrelse tiltræder formelt pr. 1.10.2020 er de nye medlemmer inviteret til at
deltage under dette punkt som gæster.
-------Per gennemgik baggrunden for, at vi i dag har trinundervisning – fra reformens indførelse 2014 og
frem til i dag. Herunder tankerne i reformen, FMK’s: Rammer og retning og det, der var
Nordagerskolens svar på indfrielse af både statens og kommunens forventninger til den nye skole.
Efter et ”nedslag” i 2014 gennemgik Per EPINIONS undersøgelse af trinhold fra 2016.
Hovedpointerne var, at 1) det grundlæggende var en god ide, men at det giver praktiske
udfordringer 2) det vurderes positivt i forhold til elevers faglige udvikling, 3) der var bekymringer
ift. elevers trivsel og 4) et ønske om større inddragelse. Den største udfordring var dog skift fra et
trin til et andet.
Herefter blev data omkring karakterer og trivsel gennemgået. Ift. afgangsprøvekarakterer ligger vi
rimeligt stabilt, dog kan man se, at mens drengene scorer bedre ift. afgangsprøver, så falder
pigerne faglige score. Ift. trivslen er det vanskeligt at konkludere noget med en klar evidens
omkring resultatet.
Skolebestyrelsen gennemgik listen med spørgsmål med henblik på at afklare hvilke spørgsmål, der
på baggrund af skolens indlæg kunne konkluderes på. Der er fortsat meget, der savnes viden om særligt viden om skolens interne data og erfaringer på lærer- og lederniveau. Det blev besluttet, at
skolen sikrer, at relevant viden og erfaringer fremlæges på næste møde, således at bestyrelsen er
klædt på til at træffe en beslutning vedr. trin. Listen genfremsendes til skolebestyrelsen med
markeringer af de spørgsmål, som vi pt nu har fået svar på.
Skolebestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet med en uddybning og redegørelse omkring trin
med udgangspunkt i de spørgsmål, som blev stillet på sidste skolebestyrelsesmøde. Det overvejes
fortsat om trin skal afløses af noget andet. Vigtigt at have fokus på, hvad der fungerer, og hvad der
udfordrer. Processen fastholdes for nu.

6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden – ingen øvrige meddelelser

7. Fokusområde/arbejdstemaer: Ingen
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8. Eventuelt
•

Hvem deltager på det fælles dialogmøde med OL-udvalget d. 30.9.2020 kl. 17.00-20.00?
(Foreløbig Lars, David, Mette) Mødet er pga. corona-situationen aflyst indtil videre.

•

Landsmøde i ”Skole og forældre” på Nyborg Strand i efteråret. Temaet er evaluering af
corona. Mette sender materiale ud. Skolebestyrelsens medlemmer kan henvende sig til
Mette, hvis man ønsker at deltage.

