
NORDAGERSKOLEN  
Skolebestyrelsesmøde  

Dato: 25.05.2021 

Tidspunkt: 17.00-19.00                              21. maj 2021 

Sted: Fysisk fremmøde  

Tilstede: Me9e Haugaard Frederiksen, Bo Nørregaard Jensen, David Michael Borgstrøm, Lars Scheby, , 
Katrine Rasmussen, Bri9a Schmidt, Carsten Boll, Clara Godsk O9osen, Per Midtgaard og Kirsten Baagø 
Jensen  

A?ud: Kim Rantzau, Rikke Kvistgaard Laursen, Thilde Parmer Rasmussen,  

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsordenen - godkendt 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde – godkendt med følgende re9else: 

Punktet Ad 4.3 
VigXgt at også UU-vejledning får mindre fokus på karakterer – og mere fokus på elevens vigXge valg 
af ungdomsuddannelse. Skolebestyrelsen oplever, at UU-vejlederne fokuserer for meget på, hvad 
der skal Xl for at komme i gymnasiet. 

       
      ændres Xl: 
      Nogle forældre i bestyrelsen finder, det er vigXgt at også UU-vejledning…………… 

3. Sager Gl orientering:  

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

Scenen bliver inddraget /l et undervisningslokale, så vi har plads /l en ekstra klasse i 
overbygningen i det kommende skoleår. 

• Status på corona-situaXonen 

Nu må vi igen a<olde forældremøder, personalemøder og skolebestyrelser. Ligeledes må 
lejrskoler og sociale arrangementer igen afvikles på skolerne. Dog under forudsætning af at 
vi lever op /l sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring afstand, mundbind etc.  

• Ny udmelding om kommende afslutning for 9. klasserne 

Sidste skoledag for 9.årg. d.22.juni kan (næsten) afvikles, som vi plejer. Dimissionen a<oldes 
klassevis. 
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4. Sager Gl drøHelse:  

Klage om det den samlede skolebestyrelse har udtrykt i Xdligere referat om UU-vejledningen. (Per) 

UU-vejleder /lbyder at deltage i et skolebestyrelsesmøde. Skolebestyrelsen mener, at det er mere 
konstruk/vt, at skolen tager en generel snak med UU-vejledningen i FMK for at kvalificere /lbuddet.  

5. Drøbelse af, hvordan andre bestyrelser behandler regnskab? (Me9e og David) 

BudgeNet skal på skolebestyrelsens dagsorden i marts og september måned.  Der nedsæNes et 
udvalg på første skolebestyrelsesmøde i det nye skoleår. Udvalget holder budgetmøder med 
skolens leder gennem skoleåret. Det er endnu ikke besluNet, hvor mange og hvornår disse 
møder skal ligge. 

6. Suppleringsvalg Xl skolebestyrelsen. Se bilag.  Sagsfremstilling og tids- og procesplan,  

Vi håber, vi har et fredsvalg afsluNet inden sommerferien. 

7. Sager Gl beslutning 

Evaluering af kursus- og konsulenforløb ved Skole og Forældres instruktør, ChrisXna Bruun Levinsen 
(Katrine)  
Skal vi eventuelt fortsæ9e samarbejde med ChrisXna om   
• Årshjul som planlægningsredskab  
• Principper som styringsredskab - herunder Xlsynsopgaven.  

Skolebestyrelsens beslutning skal meddeles Xl ChrisXan Elmelund-Præstekær. 

Skolebestyrelsen besluNer, at vi ønsker at fortsæNe samarbejdet omkring årshjul og principper. Vi   
ønsker, at Chris/na gennemlæser vores principper, inden vi mødes omkring arbejdet med   
principper. 

8. Ansøgning om fortsat konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i 
fagundervisningen jf. 16 d (Skemaet gælder mellemtrinnet 4. – 6. klasse) og ansøgning om 
konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen jf. 
16 d (Skemaet gælder udskoling 7. – 9. klasse) 

Nordagerskolen besluNer, at vi fortsæNer med at konvertere understøNende undervisning /l 
to-voksen-undervisning. 
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9. Drøbelse af fortsat fastholdelse af planer om lejrskoler og skolerejser. (Se skolens princip om 
de9e) 

Skolebestyrelsen ønsker at fortsæNe med lejrskoler og skolerejser som hid/l iQ. princippet. Det 
er dog i næste skoleår op /l skolen, om man ønsker at gennemføre introturen på 7.årg. med 2 
overnatninger eller i stedet prioritere alterna/ve ryste-sammen-ak/viteter i skole/den. 
Punktet tages op igen i næste skoleår. 

10. Eventuelt  

 Carsten rejste igen spørgsmålet og trinundervisning på mellemtrinnet. Men fik klart at vide, at   
 skolebestyrelsen ikke kan besluNe noget under eventuelt. Flere bestyrelsesmedlemmer refererede  
 endvidere /l punktet ikke kunne tages op, før mellemtrinnets lærere havde udarbejdet et forslag /l  
 en bedre  organisa/onsform end trin.   

11. UdsaMe punkter Gl kommende møde i skolebestyrelsen (mhp fastsæ9else af dagsordenen for 
næste møde)  

• Bevægelse i undervisningen – hvordan udmøntes folkeskolereformens krav om daglig 
bevægelse på Nordagerskolen? (skolen udarbejder et samlet overblik over alle årgange frem 
mod punktet) 


