
 

 
Bestyrelsesmøde Nordagerskolen 

Mødested: Læreværelset 
Dato: den 02.02- 2022 kl. 17-19:45 

Husk at melde fra, såfremt du er forhindret. 
 
 

Tilstede: Sanne Flittner, Mie Zeilau, Casper Harries, David Borgstrøm, Lars Scheby, Rikke Kvistgaard, Tim 
Visti, Clara Ottosen, Britta Schmidt, Kasper Grøftehauge og Kirsten Baagø 

 

 
DAGSORDEN: 
 

 

1. Status fra skolen 

 Status på coronasituationen  

 Status på lærersituationen 

 Status generelt 

 

Vi har pt. ca. 100 elever og 18-20 lærere fraværende. Vi fastholder vores ”coronastruktur” frem til 

vinterferien. 

Martin Gordon Kraft stoppede som lærer i overbygningen pr. 1.februar. Hans efterfølger er netop 

blevet ansat, og hun starter i jobbet mandag i uge 8. 

Rettighedsugen aflyses i uge 6 pga. mange coronasyge elever/medarbejdere og flyttes til august 

2022. Overbygningen gennemfører i stedet en fag-faglig uge i uge 6. 

Nordagerskolen er blevet udvalgt til at deltage i dette års PISA – undersøgelse, som i år har fokus 

på matematik. 

Sanne arbejder på et tættere samarbejde ml. Tingagerskolen, Nordagerskolen og 

daginstitutionerne i Ringe. Dette bl.a. for at kvalificere samarbejdet ml. daginstitutioner og 

folkeskoler. Der har været afholdt et første – indledende – møde. 

 

 

 

2. Økonomi 

 Orientering fra Sanne vedr. fremtiden 

 

Vi har reduceret Nordagerskolens underskud i 2021 med ca. 600.000 kr. til nu kun 180.000 kr. 

Ift. dette års lønbudget mangler vi som udgangspunkt 1.400.000 kr. Skolens ledelse afsøger 

muligheder for at kunne reducere dette underskud, hvilket vurderes muligt.   

Nordagerskolen placerer sig rimeligt ift. sygefravær i 2021. Fraværet er på 4,2% (inkl. januar 

2022). 

 

 
 

3. Arbejdet videre med visionen 

 Status fra medarbejderne 

 Videre drøftelse af hvad vi vil med Nordager herunder det fælles Nordager 

 Status på retningslinjer – herunder drøftelse vedr. indsamling af 
mobiltelefoner. 



 
 
Medarbejderne har ikke tilføjet yderligere til visionsarbejdet siden sidste møde 
Skolebestyrelsens tilføjelser falder fint i tråd med de tanker, medarbejderne tidligere har 
gjort sig ifm. visionsarbejdet. 
 
Næste skridt for skolebestyrelsen bliver en dialog omkring, hvilke principper der skal ligge 
til grund for skolens nye vision. Sanne kommer på næste møde med et oplæg til dette. 
 
Næste skridt for skolen bliver arbejdet med at udmønte visionen i konkrete pædagogiske 
og strukturelle handletiltag. Disse vil blive forelagt skolebestyrelsen, inden der bliver truffet 
endelig beslutning herom. 
Sker der væsentlige ændringer i de pædagogiske og strukturelle tiltag på Nordagerskolen 
er det vigtigt, at forældregruppen bliver orienteret. Gerne i form af et dialogmøde med 
skolens forældre. 
 
 
Ift. princippet omkring overbygningens mobilpolitik besluttes det, at vi indtil videre følger de 
regler, som der på et tidligere skolebestyrelsesmøde er besluttet.  Sanne orienterer 
forældre i overbygningen omkring dette. 
Punktet tages op igen på det kommende skolebestyrelsesmøde mhp. at få udarbejdet et 
evt. nyt princip for brug af mobiltelefoner i overbygningen.   
Inden da besøger bestyrelsesrepræsentanter elever i overbygningen for at få input til dette 
arbejde.  
 
 

4. Evt.  

Næste møde afholdes d. 28.februar kl.17.00 


