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Dato: 23.02.2021 

Tidspunkt: 17.00-19.00                              15. februar 2021 

Sted: Virtuelt 

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

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

Kjærgaard, Per Midtgaard og Kirsten Baagø Jensen  

Afbud: Britta Schmidt, 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) 

 Orientering om opgradering af udearealer ved indskolingens legeplads (Per) 

 Status på corona-situationen, herunder genoplukning for de yngste og fortsat nedlukning 

for de ældste, reduktion i antal undervisningstimer mv. 

 Status på kommende afslutning i 9. klasse 

 
      Iflg. COVI-tallene er der en stigning i antallet af 7.klasses elever i skoleåret2021/22 (96 elever) således,   
      at der dannes 4 klasser på 7.årg. Dette kræver flere lokaler, end vi har pt. Derfor søges der om  
      opsætning af pavillon med to klasseværelser i umiddelbar nærhed af skolen. Kommunen vil meget  
      gerne sætte dem op på vores legeplads, men vi ønsker, at de opsættes over for skolen på Fritidscentrets  
      campingareal.  Ansøgningen behandles på næste kommunalbestyrelsesmøde. 
 
      Der arbejdes lige nu på, at der bliver opsat en stor bålhytte ved indskolingen. Vi håber, at den står klar i    
      løbet af april måned. 
 
      Genåbningen af skolen for 0.-4.årg. er foregået uden de store problemer. Klasserne er i et fast område    
      både inde - og udenfor. Personalet bliver tilbudt corona- test 2 gange om ugen. 
 
     9.årg. skal til afgangsprøve i dansk mdt.+skr., engelsk mdt.og matematik skr.. De skriftlige prøver ligger     
     fra d.3.-5.maj, mens de mundtlige prøver ligger fra d.27.maj – 18.juni. Der vil højst sandsynligt blive lavet  
     interne prøver på skolen i nogle af de fag, hvor karakteren skal overføres til eksamenskarakter. 
     Der afvikles terminsprøve for 9.klasserne i uge 12, uanset om eleverne er tilbage på skolen eller ej. 
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4. Sager til drøftelse:  

Høring om ny ledelsesstruktur, som medfører ændringer på dagtilbuds- og skolestrukturen i 

Faaborg-Midtfyn Kommune (Per/Rikke) 

Høringssvar kan indsendes fra 10. februar til 7. april med forlængelse til den 5. maj 2021, hvis der 

indkommer høringssvar i første periode. 

Et flertal i Faaborg-Midtfyn Kommunens kommunalbestyrelse har den 9. februar 2021 besluttet at 

sende et forslag om ny ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet i høring. Baggrunden for 

forslaget skal ses i sammenhæng med, at Opvækst- og Læringsudvalget skal komme med forslag til 

besparelser/effektiviseringer på cirka kr. 11 millioner til Budget 2022. Derfor blev det i forbindelse 

med vedtagelsen af Budget 2021 besluttet af forligspartierne, at forvaltningen skal udarbejde et 

forslag til ny ledelsesstruktur på Opvækst- og Læringsområdet, som blandt andet reducerer 

udgifterne på lederlønninger. Ud over høringssvar i forhold til det fremlagte forslag, er man 

velkommen til at komme med alternative forslag, som skabe en bedre sammenhængende og 

slankere ledelsesstruktur på Opvækst- og Læringsområdet.  

For yderligere info om sagsfremstilling og tids- og procesplan, se mail udsendt af Per d. 10.02.2021. 

Det besluttes, at der sendes et høringssvar til kommunen. Der afsættes tid til dette arbejde på 

næste skolebestyrelsesmøde. 

 
Bevægelse i undervisningen – hvordan udmøntes folkeskolereformens krav om daglig bevægelse på 
Nordagerskolen?  
 
Skolebestyrelsens kommentar til dette er:  

 Vigtigt, at der bibeholdes et øget fokus på bevægelse i undervisningen, når eleverne 

kommer tilbage fra corona- hjemsendelse 

 Lærerne kan hente inspiration fra skolens bevægelsesvejleder 

 Der må gerne være mere bevægelse også ifm. coronaundervisningen 

 Mange elever tænker bevægelse i undervisningen, som indslag med idrætsaktiviteter, men 

det, at eleverne laver forskellige aktive faglege, hører også ind under kategorien: 

”Bevægelse i undervisningen” 
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5. Sager til beslutning 

Tilbud om kursus- og konsulentforløb ved Skole og Forældres instruktør, Christina Bruun Levinsen 
(Rikke)  
Såfremt bestyrelsen vil tage i mod tilbuddet, vil forløbet starte op snarest mulig. Efter endt forløb, 
vil Christian tage en snak med alle parter for at få en tilbagemelding.  

 
Forløbet har følgende trin:  
1. Kort opstartssamtale med leder og skolebestyrelsesformand.  

 
2. Alle medlemmer af Skolebestyrelsen gennemfører Skole og Forældres Introkursus for 
Skolebestyrelser. Det er et gratis onlinekursus bestående af 5 moduler af hver 15-20 minutters 
varighed. Kurset kommer bl.a. omkring skolebestyrelsens lovpligtige opgaver, det gode 
bestyrelsesmøde og den kompetente skolebestyrelse.  

 
3. Et eftermiddags-/aftenmøde med oplæg ved instruktør fra Skole og Forældre kombineret med 
dialog og øvelser. Indholdet på mødet bygger videre på introkurset, men har særligt fokus på 
følgende:  
• Styringskæde, rolle - og kompetencefordeling  
• Det nødvendige og konstruktive samarbejde  
• Årshjul som planlægningsredskab  
• Principper som styringsredskab - herunder tilsynsopgaven.  

 
Skolebestyrelsens beslutning skal meddeles til Christian Elmelund-Præstekær. 
 
Det besluttes, at skolebestyrelsen tager imod tilbuddet, som et fælles afsæt for det videre   
skolebestyrelsesarbejde. Der skal dog ligeledes fortsat være fokus på, hvordan samarbejdet i 
skolebestyrelsen yderligere kan kvalificeres. 
 
 
 

6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden  

       Skoleleder: Eleverne har taget godt imod den reduktion af undervisningstiden, som blev besluttet  
       på det ekstraordinære skolebestyrelsesmøde. De ekstra lektioner benyttes som to-lærerordning og  
       ekstra trivselsindsatser. 
       Elevråd: Pga. corona har der ikke været afholdt møder siden november måned. 
       Formand: Ingen meddelelser 
 
 
7. Fokusområde/arbejdstemaer: Ingen 
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8. Eventuelt  

Det var meget positivt, at overbygningslærerne kørte ud til alle elever i overbygningen med 

fastelavnsgodter + hilsen til fælles fastelavnshygge fredag før vinterferien. 

Der sættes pris på, at så meget som mulig af fjernundervisningen baseres på opgaver, som eleverne 

selv kan løse. Ligeledes at f.eks. de praktiske madkundskabsopgaverne kan lægges på tidspunkter, 

hvor forældre har fri fra arbejde. 

 

   PUNKTER TIL NÆSTE MØDE 
 

1. Høringssvar til kommunens udspil vedr. slankere ledelse i FMK 

2. Oplæg til ny udskolingsmodel på Nordagerskolen 


