
Årsberetning fra bestyrelsesformanden på Nordstrandsskolen. 

 

Til forældre og ansatte på Nordstrandsskolen. 

 

Efter 4 år i skolebestyrelsen og 3 år som formand for skolebestyrelsen, bliver denne beretning min sidste gerning 

som formand. Jeg havde glædet mig til, at vi som samlet bestyrelsen, bestående af forældre, lærerrepræsentanter 

og elever, samt skolens ledelse, kunne afslutte med en beretning med lutter positivt indhold efter endnu en 

overstået Corona nedlukning i skoleåret. 

Men sådan skulle det desværre ikke være. 2. juni besluttede Kommunalbestyrelsen at stemme for besparelser på 

skoleområdet, på trods af at vi har overholdt vores budgetter. Nordstrandskolen blev pålagt at spare 1.090.000kr i 

indeværende kalenderår, fordi der har været et merforbrug på det specialiserede undervisningsområde.  

Som skolebestyrelse er vi meget kritiske af flere årsager. 

For det første er processen sket, fuldstændigt uden inddragelse af skolen, hverken ved invitation til høringsproces, 

eller en udtalelse omkring mulige konsekvenser. Skolens ledelse udarbejder hvert år et grundigt gennemarbejdet 

budget, som vi i bestyrelsen godkender, og hvor vi prioriterer de midler skolen er blevet tildelt, for hele det 

kommende år. Når vi investerer i skolens fysiske rammer, læringsmiljøer og legepladser, som vi har gjort de seneste 

år, så sker det ud fra en prioriteret plan, hvor forventningen er stabile rammer til at prioritere andre områder i de 

kommende år. Denne måde at styre og prioritere på bliver desværre noget sværere, når vi ikke kan være sikre på at 

vores økonomiske rammer holder. Med den nye skolepolitik, som både vi og politikerne er rigtigt glade for, er der 

både fokus på at skabe bedre rum til læring og øget digitalisering, men det er vanskeligt at love at vi kan investere i 

de nødvendige fysiske rammer og arbejdsredskaber til at skabe den læring vi alle sammen har visioner for. Vores håb 

er dog at den uro der har været om denne sparerunde har givet alle et klart billede af behovet for stabile rammer, så 

vi i de kommende år kan arbejde videre på at indfri de visioner, vi blev enige om i skolepolitiken.    

Når vi styrer økonomien så stramt, så får besparelser i den størrelsesorden mærkbare konsekvenser. Der har været 

en proces med inddragelse af personalet i forhold til, hvordan man vil kunne finde besparelserne, sådan at de bliver 

fundet så solidarisk som muligt. Det har vi i bestyrelsen lyttet til og besluttet ud fra. Det har ikke været særlig sjovt at 

skulle lægge stemmer til, at vi er tvunget til at begrænse ture ud af huset, hvor Rejsekort var nødvendigt mest 

muligt, fjerne eftermiddagsmaden i SFO’en eller næsten fjerne hele puljen for nyindkøb og reparation af IT-udstyr. 

Det har i processen for bestyrelsen været en prioritet, IKKE at spare på lejrskoler eller reducere i personalet. Vi tror 

på, at lejrskolerne er særlige vigtige efter flere perioder med nedlukninger, og vi tror på og prioriterer at kunne løfte 

særlige pædagogiske opgaver i forbindelse med børn med særlige behov. Derfor har vi også valgt, at vi ikke finder 

det fulde beløb til besparelse i år, men bærer en mindre del med ind i næste regnskabsår. Alle bilag ligger i øvrigt 

tilgængelige på skolens hjemmeside. 

Med dette afsæt vil jeg på det kraftigste anbefale, at man som forældre til skolesøgende børn i Dragør engagerer sig 

i de budgetforhandlinger der kommer til efteråret. Vi har virkelig dygtige medarbejdere og ledelse på vores skole. Jeg 

håber inderligt I som forældre vil bakke dem op og passe på dem i fremtiden. De gør et fremragende stykke arbejde i 

hverdagen. TAK for det. 

Desværre kommer denne nye virkelighed fuldstændig til at overskygge alle de positive ting, der er sket i årets løb. 

Skolen har igen fået gang i gamle traditioner, sådan at der er afviklet blandt andet Fastelavn, Skolebal, Karameldag 

og ikke mindst Naturfagsfestival, hvor skolen havde åbnet dørene for forældre. Alle arrangementer har været 

positive oplevelser for børnene og medarbejderne.  

Skolen har i år også fået en dedikeret udeskolevejleder, der ved siden af sin almindelige lærergerning, rådgiver 

skolens øvrige lærere om hvordan man bedst indarbejder udeskole i den daglige undervisning. Ordningen har været 

en stor succes og er med til at understøtte en mere varieret skoledag.  



Der har været afholdt terminsprøver og eksaminer, så skolen igen har sendt et kuld unge mennesker ”fra reden” 

videre på deres vej ind i deres ungdomsliv. Udskolingslærerne har i den forbindelse rost eleverne for deres 

engagement og indsats, under de svære forhold, der har været for dette års prøver, så også en stor ros herfra til 

eleverne.  

Med udsigten til at fremtiden bringer skole helt uden nedlukninger, ønskes børn, forældre og personale på 

Nordstrandskolen en dejlig sommer. 

På skolebestyrelsens vegne 

 

Claes Blok Clevin                                                                 

Bestyrelsesformand                                 

 

 

 

  

  

 

  

    

 

 

 


