
Dagsorden – Nordagerskolen bestyrelsesmøde 

Mandag den 16.august 2021 kl. 17:15-19:45 

BEMÆRK af forældrene mødes klokken 17:00-17:15, for konstituering af ny bestyrelse (valg af formand og næstformand) 

 

Deltagere: Bo Nørregaard Jensen, David Michael Borgstrøm, Kim Rantzau, Lars Scheby, Rikke Kvistgaard Laursen, Mie Zeilau, Tim Visti Nonnemann, 

Kasper Vestergaard Grøftehauge , Britta Schmidt, Clara Godsk Ottosen, Susanne Flittner,  og Kirsten Baagø Jensen 

Afbud:  

Pkt. Ini Indhold Hvorfor – begrundelse Art Tid Referat - beslutning 

1 Bo / 

Sanne 

Orientering om 

konstituering + 

mødeafvikling 

Forældrene har konstituering i 

skolebestyrelse fra 17:00 til 

17:15, som træder i kraft fra 

mødets start. 

Forventningsafstemning 

omkring referatskrivning, hvor 

der Sanne og Bo har drøftet 

løbende referatskrivning med 

godkendelse på mødet. 

O/D 17:15 – 

17:30 

 

Skolebestyrelsen har konstitueret sig på flg. måde: 

Formand bliver Mie Zeilau 

Næstformand bliver David Michael Borgstrøm 

 

Desuden er Tim Visti indtrådt i SB, da en forælder har 

valgt at stoppe arbejdet i SB. 

Casper Harries Andersen  er nu 1.suppleant. 

 

 

2. Alle Nye medlemmer i 

bestyrelsen 

Bordet rundt med præsentation 

af alle deltagende på mødet 

inkl. mulighed for ”spørg 

Sanne”. 

O 17:30 -

18:15 

 

Alle medlemmer af skolebestyrelsen præsenterede sig for 

hinanden. 

3. Sanne Økonomi Sanne vil orientere om hendes 

syn på budget 2022, og vi skal 

som bestyrelse drøfte / tage 

stilling til om vi ønsker at 

afgive høringssvar. 

Læs mere om budget 2022 her: 

https://www.fmk.dk/om-

D/B 18:15 -

18:30 

 

Sanne orienterer om de besparelsestiltag som vedr. 

skoleområdet: 

1) Afskaffelse af tilskud til pasning af eget barn i 

hjemmet. Besparelsen er ”kun på ” 28.000 kr, da 

forslaget samtidig giver flere udgifter på 

daginstitutionsområdet. 

https://www.fmk.dk/om-kommunen/tal-og-oekonomi/budget/


kommunen/tal-og-

oekonomi/budget/  

2) Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO2 (hvis 

ikke det nedlægges) 

3) Forhøjelse af forældrebetalingen til SFO – lige nu 

er den 75% af den samlede udgift. Der foreslås en 

forhøjelse til 85% af den samlede udgift. 

 

Skolebestyrelsen beslutter at lave et høringssvar omkring 

forhøjelse af forældrebetalingen til SFO (punkt 3). I 

høringssvaret skal indgå: 

A.Det er uhørt at pålægge børnefamilierne yderligere 

udgifter ift. SFO-betaling. 

B.Kan der findes en besparelse på området, som ikke 

rammer børnefamiliernes betaling – og samtidig giver et 

godt tilbud til forældre og børn – er det fint. 

 

4) Nedsættelse af åbningstiden i SFO – samlet set 1,5 

time om ugen 

5) Reduktion af tildelingen til de kommunale 

specialklasser 

6) Rammebesparelse på 800.000 kr. – fordeles ud på 

alle skoler 

7) Afskaffelse af tilskud til friskolers SFO-tilbud 

8) Nedlæggelse af klubtilbud for elever fra 4.-

6.klasse – SFO2 

 

9) Forslag om at afskaffe de faste interne 

serviceledere på skolerne og erstatte disse med 

”kørende team”. I forslaget ligger også, at skolerne 

selv skal betale timeløn af eget budget, ifm. hjælp 

til f.eks. stoleopstilling til arrangementer. 

 

Skolebestyrelsen beslutter at lave et høringssvar til punkt 

9. 

 

https://www.fmk.dk/om-kommunen/tal-og-oekonomi/budget/
https://www.fmk.dk/om-kommunen/tal-og-oekonomi/budget/


4.  Bo Arbejdsfordeling i 

bestyrelsen 

Fordeling af forældremøder, så 

skolebestyrelsen er 

repræsenteret (skolen vil 

medbringe en liste med dato og 

klokkeslæt). 

Udarbejdelse af årsberetning 

inkl. dato for præsentation. 

Dialogmøder mellem skolechef 

og skolebestyrelser i FMK – 

måske afgående og tiltrædende 

formand med fordel kunne 

deltage? 

Drøftelse af om bestyrelsens 

suppleanter skal tilbydes 

mulighed for at deltage ved 

bestyrelsesmøderne fra næste 

gang og frem? 

O/D 18:45 – 

19:15 

  

Skolebestyrelsesmedlemmer deltager i forældremøderne. 

Mie udarbejder et talepapir, som benyttes i den 

forbindelse. 

 

Udarbejdelse af skolebestyrelsens årsberetning laves sidst 

på kalenderåret. 

 

Mie deltager i dialogmødet 

 

Det besluttes, at suppleanter deltager i 

skolebestyrelsesmøderne fremover (pt. Casper som 

1.suppleant) 

5. Alle Eventuelt   19:15 - 

19:45 

Ekstraordinært møde med FMK skolechef 2/9-21 klokken 

17:00  

Næste ordinære møder 15/9-21, 12/10-21(inkl. langt 

temamøde 17.00 – 21.00), 10/11-21, 7/12-21 18/1-22, 

21/2-22, 21/3-22, 20/4-22, 17/5-22 og 8/6-22 – de 

ordinære møder er fra 17:00-19:45 

 

Det bliver foreslået, at man efter skolebestyrelsesmøderne 

tager stilling til, hvilke punkter/historier som 

efterfølgende lægges ud på skolens facebookside. Dette 

for at skabe større fokus på skolebestyrelsens arbejde. 

Der er opbakning til dette forslag. 

 

Spørgsmål til om indtjekning/udtjekningssystemet i SFO 

fungerer efter hensigten – dette følges der op på. 

 



Reminder omkring arbejdet med skolebestyrelsens årshjul 

og arbejde med principper fremadrettet. 

 

 

 

 

 

 

Art: er punktet til orientering (O), drøftelse (D), beslutning (B) 


