
 

 
Bestyrelsesmøde Nordagerskolen 

Mødested: læreværelset 
Dato: den 15.9- 2021 kl. 17-19:30 

Husk at melde fra, såfremt du er forhindret. 

 
Tilstede:Bo Nørregaard Jensen, David Michael Borgstrøm, Kim Rantzau, Lars Scheby, Mie 
Zeilau, Tim Visti Nonnemann, Kasper Vestergaard Grøftehauge, Britta Schmidt, Clara Godsk 
Ottosen, Susanne Flittner, og Kirsten Baagø Jensen 
Fraværende: Rikke Kvistgaard laursen 
 
DAGSORDEN: 
 

 

Emne Tid  

 

 

1.Status fra skolen 

 

 

17:00 - 17:15 

 

Lærerne: 

Der er en god stemning på skolen. 

Der er en lettelse over, at alt kører fint på skolen i dette 

skoleår.  

Godt, at lærerne er blevet tovholdere på de børn, der 

har udfordringer.  

Der er en god støtte fra skoleleder. 

Der er fokus på, hvordan vi kan udvikle skolen 

fremadrettet, hvilket er positivt. 

 

Elevråd: 

De nye 7.klasser er faldet godt til. 

Elevrådet er kommet godt i gang – der er mange nye 

repræsentanter. 

Det er gået godt med temalinjerne. 

 

Ledelse: 

Første fællesmøde er afviklet med succes.  

Vi har nu fælles kalender (i Aula) for alle og benytter nu 

alle ”sikre filer” ift. observationer, referater mm. 

Der arbejdes med opstart på udviklingsarbejdet: ”Et 

fælles Nordager”. 

Der er udfordringer med IT. Der er fra kommunens side 

spærret for cookies på youtube. Det betyder, at vi ikke 

kan vise alle film fra Gyldendals portal, hvilket ikke i 

orden. Incognitovinduet er ligeledes spærret, hvilket 

ligeledes hindrer ovenstående. 

Der er skabt et tæt samarbejde ml. TR, AMR og skolens 

ledelse med ugentlige TRIOmøder. 

 

 



 

2. Forventnings- 

afstemning til 

bestyrelsesarbej

det 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:15 - 17:30 

  

1)Vi er en samlet bestyrelse – der er ikke nogen, der 

melder noget ud på bestyrelses vegne andet, end alle 

er enige om det. 

2)Vi starter og slutter møder til tiden 

3)Sig til hvis nogen synes, formanden burde gøre noget 

andet/yderligere 

4)Er der uenighed ifm. drøftelser på møderne, afsluttes 

møderne med at blive enige om, hvad vi er uenige om. 

5) Fremadrettet meldes der i god tid en deadline ud for 

forslag til dagsorden  

6)Dagsordenspunkterne uddybes fremover i 

dagsordenen, så medlemmerne allerede før mødet er 

klar over, hvad der skal snakkes om på det pågældende 

møde 

 

3. Økonomi  

 

 

17:30 – 17:45 

 

Der er ikke sendt en økonomirapport ud til SB endnu, 

da der er flere rettelser, som skal tilføjes, inden det 

sker.  

Fra oktober vil bestyrelsen hver måned få tilsendt en 

økonomirapport, så det er muligt at følge status på 

skolens økonomi. 

 

4. Fælles Nordager 

 Rød tråd 

 Fællesskab 

 

17:45 – 18:30 

 

Skolebestyrelsen arbejder ud fra KDP 

(Keep/Develope/Phase out) – modellen ift. 

udviklingsprojektet ”Et fælles Nordager”.  

SB ønsker, at inddrage flere forældre i processen – 

også i forbindelse med årsberetningen. 

 

5. Skolemadordning  

18:30 – 18:40 

 

Sanne kontakter Tingagerskolen ift. hvordan en 

skolemadsordning kan drives uden, at der bruges 

ekstra personaleressourcer på det. Punktet tages op på 

næste møde. 

 

6. Voksenstyret 

aktivitet i SFO 

 

 

 

 

18:40 – 18:55 

 

Overordnet skal SFO være et godt sted at komme, hvor 

alle har lyst til at blive ”lige 5 minutter længere”. 

SB ønsker, at der igangsættes pædagogiske aktiviteter i 

SFO, som informeres om i en ugeplan. 

SFO personalet er lige nu igennem et 

uddannelsesforløb, hvor der arbejdes med udvikling af 

SFO-tilbuddet. 

Ud over ugeplan tænkes der ifm. udviklingsarbejdet på 

at indføre børnemøder, hvor børn bl.a. kan få lov at 



udtrykke, hvilke tilbud de kunne tænke sig, der var i 

SFO. 

Vigtigt også at have fokus på at skabe et SFO2 tilbud til 

4.5.klasserne. 

 

7. Bestyrelsens tilsyn 

jf. folkeskoleloven 

 

 

18:55 – 19:15 

 

 

Punktet udsættes 

 

 

8. Punkter fra rundtur 

på forældremøder 

 mulighed for 

kortere 

skoledage 

 køleskabe til 

madpakker 

 holdning til 

overbygning 

må gå op i    

byen 

 spisepauser  

 

 

 

 

 

19:15 – 19:30 

 

Der er ikke en reel mulighed for at forkorte dagene 

yderligere 

Skal der være køleskabe til rådighed rengøres disse af 

forældre, da skole ikke har ressourcer til dette. 

Punktet omkring at elever fra 8.9.klasse må gå op i 

byen tages op på næste møde 

Punktet omkring spisepauser tages op på næste møde. 

Der laves forslag til, hvorledes det kan løses. Punktet 

tages også på næste elevrådsmøde. 

 

9. Brug af bænke i 

undervisningen 

 Udsættes 

 
 
 
 
 
 


