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Tidspunkt: 17.00-18.00                             1. Februar 2021 

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, 

Per Midtgaard, Kirsten Baagø Jensen  

Fraværende: Thilde Parmer Rasmussen, Charlotte Kjærgaard 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsordenen - godkendt 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde - godkendt 

3. Sager til orientering:  

 Orientering om opstart for de yngste elever den 8.2. (Per) 

 Orientering om rammer og vilkår for opstarten.  

 

 Det er en god meddelelse, at eleverne fra 0.-4.klasse kommer tilbage på skolen fra på mandag 

d.8.februar. Det har været en udfordring at fastholde de små elever i den virtuelle undervisning. 

 Retningslinjerne er ikke helt klare endnu, men vi planlægger ud fra det vi pt. ved 

 Der er lagt op til, at der er nødundervisning frem til sommerferien – dvs. skolen får udstrakt grad af 

frihed til at skabe en undervisning, der matcher elevernes behov  

 Rengøringen optimeres, ifm. at klasserne vender tilbage til skolen. 

 Vi indskærper, at forældre ikke kan følge børnene ind på skolen 

 Pt. arbejdes der på, at der bliver lavet en teststrategi, så al personale kan blive testet ugentlig 

 I indskolingen vil der være meget få personaler tilknyttet hver planet. Trinundervisning, 

morgensamling og fælles leg på tværs af klasserne aflyses. 

 På 3.4.årg. er der tilknyttet 2-3 lærere pr. klasse. Der lægges op til faglige aktiviteter, men også 

aktiviteter som understøtter det sociale liv i klasserne. Trinundervisning og andre fællesaktiviteter 

aflyses.  

 Klasserne benytter egen indgang samt eget legepladsområde udenfor 

 

 
4. Sager til drøftelse 

Skolens ledelse lægger op til følgende: 
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 Reduktion af online-tiden for resten af skolens klasser.  

Det er nu kendt, at mange elever trives med online undervisningen, men desværre er der en 

mindre gruppe elever der har det meget svært med den type undervisning og nærmest 

opgiver at deltage.   

Generelt oplever skolens ledelse, at det går godt. Lærerne er bevidste om at få eleverne 

væk fra computerskærmen, og flere fortæller, at de jævnligt sender elever udenfor for at 

løse div. faglige opgaver der. Desuden er meget af undervisningen tilrettelagt således, at 

eleverne ofte er på i starten/slutningen af en lektion, og ellers kan dropper ind og ud af det 

virtuelle møde, alt efter deres behov for hjælp. Dog er det skolens oplevelse, at skoledagen 

er for lang for eleverne, og derfor er det ønsket, at skoledagen slutter tidligere.  

5.-6. klasse i skole til kl.13.30 

7.-9. klasse i skole til kl.14.15 

Skolen lægger op til, at der bliver ændret en smule i skemaerne, således at de mest sårbare 

fag ikke rammes af ændringerne. I overbygningen er det primært linjetimer, der rammes. 

Skolebestyrelsen bakker op omkring ovenstående reduktion af lektioner fra 5.-9-klasse. Dog 

indstilles der til, at kontaktlærerne i overbygningen går i dialog med eleverne om hvilke 

timer, som er de vigtigste at beholde for fortsat at styrke det sociale liv i klasserne. Det er 

vigtigt at prioritere disse timer – også selv om det er linjetimer/understøttende 

undervisning. Det skal genovervejes, hvilke timer man vælger at fjerne, når der skæres 3 

lektioner væk i klassernes ugeskema.  

 Skolebestyrelsen indstiller til, at den ekstra lærertid (pga. reduceret skema) bruges på nogle    
 af de elever, som er særlig hårdt ramt socialt/fagligt, så de støttes yderligere. 
 

4. Eventuelt 

Der er flertal for, at Nordagerskolens skolebestyrelse er medunderskriver af et fælles 

skrivelse til kommunalbestyrelsen. Her appellerer man til, at forslaget mod En slankere 

ledelses struktur tages af bordet allerede inden, det sendes i høring. Skrivelsen sendes til 

kommunalbestyrelsen, underskrevet af samtlige skolebestyrelser, inden 

kommunalbestyrelsen afholder deres næste møde d.9.februar.  

Virtuelt skolebestyrelsesseminar d. 20.marts eller d.17.april – er der nogen, der vil deltage? 


