
 

 
Bestyrelsesmøde Nordagerskolen 

Mødested: online 
Dato: den 15.12- 2021 kl. 17-19:45 

Husk at melde fra, såfremt du er forhindret. 
Deltagere: Sanne, Britta, Lars, Bo, Casper, David, Mie, Kim, Clara 9ID, Rikke, Tim 

Referent: Heidi  
Afbud: Kasper (TR) 

 
DAGSORDEN: 
 

 

Emne Tid  

1. Status fra skolen 17:00 - 17:15 Sanne 

2. Økonomi 17:30 – 17:45 Sanne 

3. Arbejde videre med visionen ud fra det 

der er kommet fra lærerne på deres 

arbejdsdag. 

17:45 – 19:00 Alle 

4. Evt. 19:00– 19:45 Alle 

 
• Skolebestyrelsen ønsker under eventuelt at drøfte: 

Tysk undervisning  
Fjern undervisning 

 
1. Status fra skolen 

 
Sanne indleder mødet med at fortælle om det høje incidenstal i FMK og hvordan vi skal forholde os til det, - 
også på Nordagerskolen. Vi skal have fokus på hygiejne og skal så vist muligt holde klasserne i deres 
stamklasser. 
Set i lyset af dette, er der nedlagt trin-undervisning på mellemtrin frem til uge 7 og indskolingen har også 
løsninger til at lave anderledes trin undervisning i deres afdeling.  
 
Sanne orienterer om de tiltag der er lavet vedr. den virtuelle undervisning på Nordagerskolen.  
Sanne fortæller at der er reduceret i den ”normale” undervisning – i alle afdelinger. Vi mener, det er den 
rigtige måde at sammensætte denne hverdag på p.t.. Hvis vi skulle aflyse undervisning, skulle timerne læses 
på et senere tidspunkt. 
 
Der stilles spørgsmål til fjernundervisingen – og hvordan eleverne skal arbejde i flere timer alene?  
Det er meningen at lærerne er back-up på Meet, hvis eleverne skal have fat i sin lærer.  
Der fortælles, at det i dag har fungeret fint i indskolingen. Der har været koblet af og på…  
Sanne vil følge op på, at der skal være lærere til rådighed hele dagen – og det skal elever og forældre 
naturligvis vide.  
Der er uklarhed i formuleringen i det skriv der er sendt ud til alle forældre – Sanne vil følge op. Der er givet 
besked vedr. dette d.d. (16/12). Lærerne har en pause om formiddagen og der kommunikeres til forældre via 
det enkelte klasseteam. 
 
Udskolingen: 
Vi har sendt Anna Sofie hjem på barsel (Anna’s ansættelse stoppede samtidig her) - og så har vikar Joachim 
Schødts overtaget skemaet her. 
Angela går på ferie og barsel her til jul og netop i dag er der fundet en vikar til de timer. Den lærer, vi først 
havde ansat sprang fra, da vi ikke kunne tilbyde en fast stilling. Vi har netop i dag fundet en afløser – Petra 
Alnor, som er af tysk oprindelse. 
 
Der har været hændelser i udskolingen af forskellig karakter – Sanne har taget samtaler og møder med de 
pågældende elever og forældre. Der er stor opbakning fra lærerne i udskolingen, til at der tages fat i disse 



hændelser.  
Sanne fortæller at SSP også er involveret i disse sager.  
Skolebestyrelsen efterlyser et bredere forældresamarbejde.  
Vi kan ikke diskutere enkeltsager – men der ønskes et bredere forældresamarbejde, så alle kan også kan 
være obs på de hændelser, der også sker udenfor skolen – i fritidslivet.  
Der opfordres til en forældreaften for årgangen i udskolingen i samarbejde med SSP. Skolen vil gerne være 
samarbejdspartner i, at lave et fælles fodslag for at skabe gode miljøer – også i udskolingen.  
Der bliver stillet spørgsmål til, hvordan Nordagerskolen håndterer rusmidler i udskolingen. Elever der møder 
påvirkede op. Sanne forklarer, hvilke regler der gælder og der skal samtykke til, for at der kan laves test af 
elever (hash m.v.).    
 
 

2. Økonomi  
 
Sanne deler Nordagerskolens økonomi på skærmen i en rapport. Vi påregner et underskud på omkring  
kr. 800.000 – heri ligger et beløb at Nordagerskolen har bidraget kollektivt til, at der har været et overforbrug 
af for mange midler til støttetimer er udbetalt i FMK (Nordagerskolen har bidraget med kr. 580.000) dette – 
samt vi har måtte regulere 5 år tilbage på noget manglende udbetaling af lejrskoletillæg – bevirker 
Nordagerskolens underskud for år 2021.  
Der bliver stillet spørgsmål til om – det koster stillinger? Det afviser Sanne. Vi vil på Nordagerskolen følge 
økonomien tæt. Vi er heldige at Nordagerskolen, ikke har langtidssygemeldinger – sygdom og vikarudgifter 
koster mange penge. 
Vi håber, at blive tilgodeset i forhold til flere midler - kompensation for Corona udgifter.  
 

3. Evt.  
 
Der stilles spørgsmål status vedr. tyskundervisningen.  
Der opfordres til at tysk ikke kun ligger i yderpositioner. Der svares, at det ligger omkring middag i dette års 
skema – der er enkelte timer, der ligger i ydertimerne. Der er ofte meget, der skal gå op skema teknisk. 
Skolebestyrelsen opfordrer til, at der kan snakkes tysk ind i de principper, som skolebestyrelsen skal 
udarbejde. 
Nordagerskolen ser gerne, at vi bakker op omkring de tysk lærere vi har.  
Det er samtidig en udfordring at rekruttere tysk lærere p.t. 
Sanne opfordrer til at Nordagerskolen kigger på det, som ét samlet hele. Vi skal prioritere alle fag på bedst 
mulig måde – også tysk.  
 
 

4. Vision/værdier 
Sanne indleder snakken.  
Vision/værdier var på som punkt i sidste uge på fællesmødet for personalet.  
Sanne præsenterer på skærmen hvad der er skrevet sammen siden sidst. Dette materiale er sendt ud 
tidligere på dagen til skolebestyrelsen.  
Sanne ønsker at skolebestyrelsen arbejder videre ind i dette arbejde. 
Elevrådet har lidt at bidrage med nu – men vil gerne komme med mere efter næste elevrådsmøde i januar 
’22. 
Bestyrelsen (forældre) skal nu komme med deres ord, så det bidrag kommer med ind i det samlede arbejde.  
 
Vi snakker om ”Helheden” - der ligger meget i det: Folkeskoleloven, menneskesyn, legepladsmiljø m.m.m. 
og her skal forældrene komme med deres syn på ”Helheden”.  
Sanne opfordrer til, at forældrene deler sig i 2 grupper og arbejder videre ud fra den fremsendte skabelon – 
og finder deres ord. Det samme gælder elevrådet. 
Skolebestyrelsen finder det svært at gøre dette arbejde virtuelt – forsøger dog herefter.  
Sanne opfordrer til, at bestyrelsesmedlemmer finder sammen i dette arbejde og får snakket og skrevet noget 
sammen.    
Skolebestyrelsen arbejder videre og sender det til Sanne.  
 
Referatet gennemlæses for skolebestyrelsen inden mødet afsluttes. 


