
 

 
Bestyrelsesmøde Nordagerskolen 

Mødested: Læreværelset 
Dato: den 28.02- 2022 kl. 17-19:45 

Husk at melde fra, såfremt du er forhindret. 
Afbud: Bo, Daniel, Sanne  

 
DAGSORDEN: 
 

 

Emne Tid  

1. Hybird bestyrelsesmøder. 

-Der er fremsendt et spørgsmål 

omkring online deltagelse til 

møderne. Dette drøftes og besluttes 

på dette møde. 

Grunden til at dette ligger i starten 

er at Rikke har et ønske om at koble 

på fra start hvis det bliver besluttet. 

17:00 – 17:10 Der blev talt om fordele og ulemper ved 

at have delvist fremmødte 

mødedeltagere, og nogen på meet.  

Det blev aftalt er det er i orden at 

deltage på et meet til bestyrelsesmøde.  

Rikke blev efterfølgende koblet online. 

   

2. Status fra skolen 

 Status på 

coronasituationen  

 Status på lærer 

situationen 

 Status generelt 

 

17:10 - 17:30 HJ orienterede om coronasituationen. 

Der var rigtig mange elever og 

personale der var ramt af corona i 

ugerne op til vinterferien. Det var en 

stor udfordring at få undervisningen 

dækket. Tak for fleksibilitet til 

personalet. Sygdomstrykket er meget 

bedre her efter ferien. 

 

Der blev ligeledes orienteret og om 

personalesituationen.  

Velkommen til Maria Kjeldsen der er 

ansat i udskolingen.  

Der blev spurgt ind til om der bliver 

fundet en løsning på 

tyskundervisningen i mellemtrinnet. 

 

Der kom i weekenden besked om at 

eksamen er reduceret i dette skoleår. 

Det er begrundet i den anderledes 

undervisning i coronanedlukningen. 

 

Britta og Kasper orienterede kort om 

deres oplevelser af de problematikker, 

der er i forhold til at der blandt eleverne 

findes/ benyttes alkohol og snus blandt 

eleverne.  



Denne orientering medførte en længere 

debat:  

Der er bekymring i bestyrelsen for, at 

det blandt eleverne opleves, at det er 

accepteret og almindeligt at benytte 

snus.  

Det blev drøftet hvordan 

problematikken skal gribes an.  

SSPs rolle i sådan en sag blev 

ligeledes debatteret.  

 

Der blev snakket om vigtigheden af, at 

der er en klar udmelding til eleverne i 

forhold til, hvad der er skolens holdning. 

 

Der var ligeledes en snak om, hvem og 

hvornår der skal informeres om 

sådanne hændelser.  

Punktet tages op igen til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Britta orienterede om at samme punkt 

er på dagsordenen i udskolingen 

afdelingsmøde i morgen.  

Det kan være svært at komme til bunds 

i hvem der er involveret, og hvor meget 

der foregår.    

 

Formanden taler med skoleleder om, 

hvad næste skridt i sagen er. 

3. Økonomi 

 Orientering fra Sanne 

vedr. fremtiden 

17:30 – 17:45 udskudt 

4. Kort pause med lidt mad 17:45 – 18:00 Alle 

5. Retningslinjer overordnet:  

 Status på retningslinjer – 

herunder beslutning vedr. 

indsamling af 

mobiltelefoner. 

18:00 – 18:30 Alle 

 

Opsamling fra besøgene rund i 

udskolingen. På baggrund af elevernes 

ønsker, og en efterfølgende debat blev 

nedenstående aftalt. 

 

Aftale: 

Telefonerne må ikke forstyrre i 

undervisningen. 

Det blev besluttet at der laves en fire 

ugers prøveperiode med følgende 

retningslinjer.  



Alle elever skal aflevere deres telefon i 

en mobiltelefonkasse, der befinder sig i 

alle faglokaler.  

Eleverne skal selv aflevere telefonen 

ved timens start og tage telefonerne 

med igen når det er frikvarter, eller når 

lektionen er forbi.  

Vi aftalte at debatten om ovenstående 

forsøg om mobiltelefonerne skal 

bringes med i mellemtrinnet og 

indskolingen, med udgangspunkt i 

ovenstående rammerne. Skal reglerne 

fra udskolingen brede sig nedad? 

 

6. Arbejdsgrupper vedr. principper og 

retningslinjer: Vi skal have 

strømlinet de mange principper, 

politikker, retningslinjer og 

ordensregler. Det kunne være fint 

hvis man lige havde orienteret sig 

lidt i dem inden mødet. 

- Tanken er at vi deles op i nogle 

mindre grupper. 

18:30 – 19:30 Tre grupper blev dannet og 

nedenstående punkter blev fordelt, 

debatteret og formuleret. 

De endelige formuleringer til brug for 

hjemmesiden blev sendt til Skoleleder.  

  

Ordensregler 

Alkohol og rusmidler 

Elevernes ophold på skolen 
Spisning 
Mobilregler  

 

7. Evt.  

-  

19:30– 19:45 Alle 

David: Hvordan er retningslinjerne i 

kommunen for brug af google – drev. Er 

det en problematik der er taget stilling til 

i kommunen? 

 
 
 
 
 
 


