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Sted: Google meet 

Tilstede: Mette Haugaard Frederiksen, Bo Nørregaard Jensen, David Michael Borgstrøm, Kim Rantzau, Lars 

Scheby, Rikke Kvistgaard Laursen, Katrine Rasmussen, Britta Schmidt, Carsten Boll, Clara Godsk Ottosen, 

Charlotte Kjærgaard, Per Midtgaard og Kirsten Baagø Jensen  

Afbud: Thilde Parmer Rasmussen,  

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsordenen - Godkendt 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde - Godkendt 

3. Sager til orientering:  

• Orientering om håndtering af lokalemangel for skoleåret 2021/2022 (Per) 

I næste skoleår er det nødvendigt at oprette 4 klasser på 7.årg. Det betyder, at vi kommer til 

at mangle et lokale i overbygningen de næste tre år. Løsningen peger i retning af, at vi får 

stillet en pavillon med et ekstra klasseværelse op på campingpladsen over for skolen.  

• Orientering om opgradering af udearealer ved indskolingens legeplads (Per) 

I indskolingen mangler vi hvert år et lokale i den periode, hvor vi har forårs SFO. Skolen har 

besluttet, at der bliver bygget en stor bålhytte på SFO’s legeplads, hvor det bliver muligt at 

afvikle en del af undervisningen i indskolingen. Kommunen har givet tilsagn om 300.000 kr. 

til projektet. 

 
4. Sager til drøftelse:  

4.1 Gennemgang af Nordagerskolens økonomi (30 min) 

Skolebestyrelsen har ønsket at få en gennemgang af Nordagerskolens samlede økonomi således, at 

alle i bestyrelsen har et indblik i, hvordan skolens økonomi ser ud, og hvilke typer indtægter og 

udgifter, der findes i et skolebudget. Derudover gives skolebestyrelsen et aktuelt indblik i 

regnskabet for 2020 samt det forventede budget for 2021. Heidi Skov deltager under punktet. 
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             Heidi gennemgik i store træk skolens økonomi.  

• Skolen kommer i 2020 ud med et overskud på ca. 200.000 kr.  

• 92 % af skolens budget på ca. 31.000.000 kr går til lønninger. Der er derfor ikke meget at 

”skrue på”, hvis vi bliver pålagt en besparelse, som skal udmøntes inden for kort tid.  

• Der har været en merudgift ift. skolens coronaudgifter på ca. 100.000 kr. 

 
Det besluttes, at Mette tager kontakt til andre skolebestyrelser i kommunen for at hente inspiration 
til, hvorledes skolebestyrelsen fremover skal arbejde med økonomi bl.a. ift. godkendelse af skolens 
budget og regskab. 

 

 
5. Sager til beslutning: 

5.1 Fastlæggelse af processen for det videre arbejde med pejlemærkerne 

Skolebestyrelsen drøftede på sit møde d. 2.12.2020 hvilke pejlemærker, bestyrelsen ønsker at få 

bragt i spil i relation til børnenes skoledag / driften af skolen. Pejlemærkerne sætter hjørnepælene 

for det udviklingsarbejde, der løbende pågår på skolen ift. struktur og undervisningsformer. 

Pejlemærkerne, som blev besluttet er: 

• Vi skal kunne møde og rumme alle de børn, der er inden for det almene skoleområde 

• Større sammenhæng og kontinuitet gennem skoleforløbet – også fagligt!  

• Skal opleves meningsfuldt for forældre, elever og lærere 

• Der skal være ”noget på hylderne” både til drenge og piger  

• Undervisningsdifferentiering skal være en vigtig del  

• Stærke sunde relationer ml. lærere og elever  

• Styrket skole/hjemsamarbejde, fokus på den åbne skole 

• De gode erfaringer fra trinundervisningen skal bæres videre  

• Alles (forældre, elever, lærere, ledelse) bidrag skal i spil for denne proces, men særlig 
vigtigt, at lærerne bliver hørt 

• Vi skal tage ”børnenes stemmer” med ift. de gode erfaringer 

• Hvad er det, der gør, at vores karakterer er faldet over de sidste år? 
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Skolebestyrelsen skal under dette punkt drøfte og beslutte den videre proces for arbejdet med 

pejlemærkerne.  

 

Drøftelsen kan tage udgangspunkt i inspirationsspørgsmål som: hvordan vil vi gerne, at pejlemærkerne 

”lever” i skolens løbende udviklingsarbejde? Hvordan kan skole og bestyrelse spille sammen i dette 

udviklingsarbejde? Er der et aktuelt udviklingsarbejde i gang på skolen, som pejlemærkerne kan 

afprøves på? Skal der sættes en proces i gang, hvor skolen udvikler nye modelforslag for 

undervisningens form – i samspil med skolebestyrelsen? Osv... 

 
Pejlemærkerne deles med skolens ansatte på et personalemøde. Det er en god idé, hvis repræsentanter 
fra skolebestyrelsen fremlægger det for skolens medarbejdere. Der lægges op til en dialog og 
kvalificering af pejlemærkerne. 
Det er skolebestyrelsens ønske, at skolens ledelse sørger for at ovenstående pejlemærker tages med 
ifm. skolens udviklingsarbejde.  

 
 
5.2 Godkendelse af Nordagerskolens coronahandleplan 

Nordagerskolen har udarbejdet en coronahandleplan, som klargør handlinger, roller og ansvar, når der 

konstateres corona på skolen. Skolebestyrelsen besluttede på seneste møde, at skolebestyrelsen som 

en naturlig samarbejdspartner i sådanne situationer skal figurere i skolens coronahandleplan. 

 

Der er forud for mødet udarbejdet et forslag til den nye udgave af planen, som skolebestyrelsen nu skal 

drøfte og beslutte. Den nye coronahandleplan vil herefter gælde som erstatning for den tidligere. 

 

Intensionen er, at skolebestyrelsesformanden orienteres hurtigst muligt efter, at der er konstateret 
corona på skolen. Rikke og Mette reviderer den fremlagte coronaplan og sender den ud til 
skolebestyrelsen via aula til endelig godkendelse. 

 

 

6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden  

Skoleleder:  
Afventer udmelding fra kommunen ift. slankere ledelse i FMK – der skal snart laves høringssvar omkring 
den nye struktur. 
Opvækst og Læring har besluttet at etablere månedlige sektormøder for ledere og afdelingsledere ved 
skolevæsenet i FaaborgMidtfyn kommune. Sektormøderne retter sig mod at realisere de respektive 
sektorlovgivningers formål samt mål og rammer for kerneopgaven i øvrigt, så der sikres en høj og 
ensartet kvalitet på tværs af skoleområdet. 
Elevråd: Pga. corona har der ikke været afholdt møder siden november måned. 
Formand: Ingen meddelelser 
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7. Fokusområde/arbejdstemaer: Ingen 

 
8. Eventuelt – ingen 

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

næste møde)  

• Udarbejdelse af høringssvar til ”ny ledelsesstruktur i FMK” (materialet ventes offentliggjort 

ifm. Opvækst- og Læringsudvalgets møde d. 19.1.2021) 

• Bevægelse i undervisningen – hvordan udmøntes folkeskolereformens krav om daglig 

bevægelse på Nordagerskolen? (skolen udarbejder et samlet overblik over alle årgange frem 

mod punktet) – dette punkt sættes på dagsordenen under forudsætning af, at punktet er 

nået at blive behandlet på afdelingsmøder efter, at lærerne er kommet tilbage fra 

coronanedlukning. 

• Arbejde omkring godkendelse af skolens budget – hvordan gør andre det, og hvordan skal vi 

gøre det? 

• En afklaring af om vi som skolebestyrelse skal have et (nyt) kursus i skolebestyrelsesarbejdet 

(fra Skole og Forældre)  

 

 
                      
                      
 
 
 
 


