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DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsordenen – godkendt. Per ønsker tilføjet et punkt  vedr. div. 

coronaproblemstillinger (pkt. 5.2) 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde - godkendt 

3. Sager til orientering:  

• Status på arbejdet med ”en bedre sammenhængende og slankere ledelsesstruktur på det 

samlede børne- og ungeområde” (Mette) 

      Mette deltager sammen med de øvrige skolebestyrelsesrepræsentanter og skoleledere i kommunen i    
      møderne med Opvækst og Læring. 
      I møderne frem til jul er der fokus på at forholde sig til Opvækst og Lærings udspil om ”en bedre og    
      slankere ledelsesstruktur på det samlede børne- og ungeområde” . Der lyttes, men der tages ingen    
      beslutninger. Efterfølgende arbejder Opvækst og Læring videre med de input, der er givet. D. 19.januar    
      skal der ligge et forslag til en slankere ledelsesstruktur, som efterfølgende skal behandles i det politiske   
      system. 

 

 

 
4. Sager til drøftelse: Ingen 

 
5.1       Sager til beslutning: 

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. 
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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. 

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. 

Skolebestyrelsen besluttede på sit møde i september at fortsætte arbejdet med en uddybning og 

redegørelse omkring trin med udgangspunkt i de spørgsmål, som blev stillet på 

skolebestyrelsesmødet i august. Opdateret ”brainstorm” fremsendes til skolebestyrelsen. 

Under punktet fortsætter vi derfor drøftelserne fra september mødet, og skolen præsenterer de 

data, viden og erfaringer, som blev aftalt på mødet i september. På baggrund af drøftelserne tager 

skolebestyrelsen stilling til den videre proces jf. procesplanen. 

Per besvarede de spørgsmål omkring trinundervisningen, som blev rejst på skolebestyrelsesmødet 

i august måned. 

Skolebestyrelsen beslutter, at der lige nu ikke er basis for at nedlægge trinundervisningen på 

mellemtrinet, men at der igangsættes en udviklingsproces omkring et evt. nyt koncept for skolen. 

Der vil blive sat fokus på, hvilke pejlemærker, skolebestyrelsen ønsker at få bragt i spil, på næste 

skolebestyrelsesmøde. 

5.2 Coronaproblemstillinger 

• I sundhedsstyrelsens retningslinjer åbnes der op for, at vi (som skole) må gennemføre 

forældremøder, men hvad tænker skolebestyrelsen om dette?   Det er i orden – så længe vi 

efterlever sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
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• Må 8.9.årg. igen gå op i byen i 12frikvarteret? Skolebestyrelsen bakker op om, at eleverne 

på 8.9.årg. igen må gå op i byen i 12frikvarteret 

• Hvordan forholder skolebestyrelsen sig til, at der åbnes op for at elever kan være inde i 

frikvartererne?  Hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt, er det skolebestyrelsens holdning, 

må eleverne gerne være inde i frikvartererne 

 
5. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden  

Skoleleder:  D.17.november løftes sløret for, om Nordagerskolen vinder Renovérprisen  2020 

Elevråd: Elevrådet har deltaget i et virtuelt opstartsmøde af et fælleskommunalt-elevråd i 

kommunen 

Formand: Bo er fra i morgen ikke længere formand for skolebestyrelsen – formandsposten overgår 

til Kim fra d.  4/11 

 
6. Fokusområde/arbejdstemaer: Ingen 

 
7. Eventuelt 

Den orientering omkring situationen på 6.årg,, som blev lovet ville komme i aug./sept. måned, 

efterlyses. 

Der efterspørges et tættere samarbejde omkring, hvorledes coronasituationen håndteres på 

Nordagerskolen. Skolebestyrelsen oplever ikke, at ledelsen lever op til dette, set ift. ”ånden” i 

Christian Elmelund-Præstekærs udmelding vedr. håndtering af corona. Per er uenig i dette. 

 
8. Drøftelse af punkter til kommende møde i skolebestyrelsen (mhp. fastsættelse af dagsordenen for 

næste møde)  

Drøftelse af hvilke pejlemærker vi ønsker at få bragt i spil ift. skoleudvikling 

Drøftelse af handleplan ift. coronatiltag – KB sender ud 

Hvad er problemet med trinundervisningen på mellemtrinet i dag? – Referat af læreres oplæg på 

skolebestyrelsesmødet i juni sendes ud til alle 

 


