
Referat – Bestyrelsesmøde 

Nordagerskolen - onsdag d. 10.11.2021 kl. 17.00-20.30 

 

Deltagere: Alle 

Afbud: Bo, Tim, Kim 

 

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

1 SF Kort orientering om 

aktiviteter siden 

sidst. 

Generel orientering fra: 

 

Elevrådsrepræsentanter 

 

Personale 

 

Ledelse 

 

O 17.00 – 

17.30 

 Elevråd:  

Der har været et stort ønske om at udskolingen gerne 

vil have en vandautomat, den ønskes stadig. Vi håber 

den kommer først i det nye år. 

Elevrådet ønsker at få et valgfag/en mulighed for 

lektiecafe. 

 

 

Personale: 

9. klasserne har brugt gode kræfter på 

”matematikkens hus” Det har været et godt forløb. Vi 

fik en publikumspris  

Rettighedsrådet + lærere og SF har været til 

rettighedsdag i KBH. Det blev en lang dag p.g.a 

togudfordringer, men også en god dag. Det var til 

topmødet i FN – huset. Det var en stor oplevelse. 

Vores elever gjorde det rigtig godt.  

 I uge 6 er der rettighedsemneuge på hele skolen.  

Udskolingen har været til science-cup hvor vi høstede 

stor suses med flere priser.  

 

 



 

Ledelse:  

Vi har haft endnu et fællesmøde for hele personalet. 

Der blev snakket om, hvordan vi skal udvikle skolen. 

Der er god stemning.  

Det har fyldt meget og givet udfordringer at få besat 

jobbet som poder. Vi håber at vi fra på fredag kører 

med kviktest efter planen. Kasper bliver ansat 

torsdag.  

Der var en snak på mødet om, hvordan 

retningslinjerne for testning er.  

Vi er lige nu udfordret på efterårets smittesituation. 

Der er en del sygdom blandt personalet.  

SF er næsten færdig med at være på Brahesminde 

Skole. Det er rart at kunne være mere til stede på 

Nordager. SF har et ønske om at komme mere ud i 

klasserne og hilse på. 

SF har et møde med Søren fra ungdomsskolen 

omkring praktikforløb for elever der har det svært. 

SF: der er sat noget i gang i forhold at få etableret et 

SFO2-tilbud. Det skal ligge i nærheden fritidscentret. 

Sanne indkalder til et opstartsmøde. 

Der blev talt om hvordan vi kan skabe bedre 

aktiviteter/et bedre ungemiljø i Ringe. 

Kasper Harries kom med i arbejdsgruppen til SFO2 

 

2. SF. Økonomi Status – gennemgang af skolens 

økonomi samt forventninger til 

økonomiens udvikling. 

 

Se bilag 

 

O 17.30 -

17.50 

Vores budget er ret presset for øjeblikket.  

SF fortæller at der er mange faktorer der er årsag til at 

vi kommer ud med underskud. Vi har fået en ekstra 

”regning” fra OPVL på 600.000 som vi ikke har haft 

indflydelse på.  

Desuden er der udgifter i løbet af året, som vi ikke har 

kunnet undgå udgift til. Bl. a. i forbindelse med 

corona 



Hvis vi har et underskud på mere end 4% bliver vi sat 

under administration af forvaltningen.  

Der blev på mødet drøftet hvad årsagen til 

underskuddet er. Noget af forklaringen kan findes i 

tildelingsmodellen.  

Det har været et dyrt år for Nordagerskolen.  

SF vil månedligt få lavet et økonomioverblik til 

bestyrelsen og til MED, så alle kan følge med. 

 

Vi skal være opmærksomme på, om der er midler, der 

kan søges til etableringen af SFO2 – tilbuddet. 

 

3. Alle Skolens principper Den indledende drøftelse af 

skolens principper med henblik 

på en tilpasning til skolens ønske 

om at blive ét fælles - Nordager 

(vision) og dertilhørende værdier 

ind i dette arbejde.   

 

http://nordagerskolen.dk/politikk

er/ordensregler/ 

 

 

D 17.50 – 

20.00 

 Der blev på mødet snakket om, hvordan arbejdet med 

skolens principper skal gribes an.  

Sådan som principperne er listet op lige nu, så står det 

på en meget detaljeret måde.  

 

Formanden lagde op til, at bestyrelsen skal finde ud af 

hvordan vi skal gribe arbejdet an.  

Det er en ide at tage afsæt i det arbejde, som lærerne 

er i gang med på fællesmøderne, så der ikke blandt 

lærerne og bestyrelsen, arbejdes i forskellige 

retninger.   

SF: bestyrelsen skal involveres i arbejdet med at 

udarbejde en vision for skolen, og efterfølgende skal 

principperne understøtte den overordnede vision.   

Lærerne er kun lige startet på processen, men er slet 

ikke i mål med at få det hele samlet.  

Der var på mødet en længere snak om, hvad en vision 

er – hvordan man styrer efter den, og hvordan den 

bliver til.  

Det er vigtigt, at der både blandt personale, elever og 

forældre er en fælles forståelse for, hvad der ligger i 

den vision.  

http://nordagerskolen.dk/politikker/ordensregler/
http://nordagerskolen.dk/politikker/ordensregler/


 

Visionen skal måske ikke nødvendigvis kunne holde i 

mange år. Visionen kan ændres igen når behovet er 

der. 

 

Forslag til visionen fra bestyrelsen er:  

 

Et fælles Nordager – vi skaber selvstændig og fagligt 

stærke børn og unge, der kan træffe gode valg, om 

uddannelse, liv og fremtid 

 

Efterfølgende forslag:  

 

I fællesskabet Nordager - udvikler vi sammen børn og 

unge, der med hjerte og viden er i stand til at træffe 

gode valg om uddannelse, liv og fremtid. 

 

Der blev talt om forskellige værdier for fremtidens 

skole, som understøtter den overordnede vision:  

 

 Forskellighed er en styrke  

 Mod til nye tiltag for læring 

 Selvstændighed 

 Faglig ballast 

 Læring og nysgerrighed 

 At rumme mangfoldighed 

 Fælles læring og udvikling 

 Rettighedsskole som fælles grundlag 

 Dannelse og forståelse for fællesskabet 

 

Bestyrelsen kom med følgende oplæg til videre 

arbejde i elevråd og i personalegruppen.  

 

- Forskellighed 



- Mod 

- Ansvarlighed 

- Læring 

- Indsigt 

- Empati 

-  

 

4. Alle 

  

Evt.  Rygter om snus i udskolingen. D 20.00-

20.15 

Skolen er opmærksom på at der er en udfordring med 

snus i udskolingen. Det er både indenfor på skolen og 

særlig udendørs. Vi har kontakt med SSP.  

Det er blevet nævnt til elevrådsmødet. Der er bl.a. 

blevet gjort opmærksomhed på, at man anonymt kan 

henvende sig til SF eller andre voksne.  

 

 

       

       

       

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


