
Årsberetning fra bestyrelsesformanden på Nordstrandskolen. 

 

Til forældre og ansatte på Nordstrandskolen. 

 

Efter en meget alternativ afslutning på skoleåret, er det atter tid til at gøre status. 

Med de sidste måneders fjernundervisning, samt Corona-skole, så skal der til at starte med lyde en KÆMPE tak til 

skolens personale og ledelse for den indsats, i fjernundervisning, og to genåbningsfaser, der er blevet leveret under 

helt umulige forhold. Der er fra Ministeriets side ikke fulgt nogle retningslinjer eller hjælp til udformningen af 

undervisningen med beslutningerne om fjernundervisning. Alle har skulle træde helt ny mark og finde frem til 

hvordan skole og elever fik det bedste ud af en svær situation. Så der er stort beundring til alle i forhold til hvordan 

det er gået. 

Skoleåret startede med indsættelsen af Claus Peter Andersen, som ny skoleleder. Vi havde ventet med spænding på 

at få en fast ny leder på plads, efter et mildt sagt turbulent sidste skoleår på flere afgørende parametre. 

Forældrerepræsentanterne har i årets løb været meget begejstrede for samarbejdet med den nye ledelse. Der er 

kommet styr på økonomien. Skolen lykkedes med at komme ud af regnskabsåret med et lille plus, hvilket så meget 

svært ud, bare få måneder forinden. Personalet har gennem hele året meldt tilbage, at stemningen i 

personalerummet kontinuerligt er blevet bedre og det kraftigt faldende sygefravær vidner om, at skolen i dag er et 

helt andet og positivt sted, hvor der kan ses fremad. 

Sidste år lovede vi, at vi forældrerepræsentanter ville forsøge at skabe et tættere samarbejde til forældregruppen og 

det lykkedes os at være til stede ved samtlige forældremøder i starten af året, for at gøre opmærksom på vores 

arbejde og om ønsket om mere samarbejde. Repræsentation ved forældremøder er en tradition vi meget gerne 

fortsætter, og håber det kan skabe grobund for endnu mere samarbejde med skolens forældre fremadrettet. 

Der har i årets løb været brugt rigtig meget tid på den politiske del, med udfærdigelse af høringssvar. Som forudset 

har der været et stærkt pres på skolerne for at spare endnu flere penge. Både i august 2019 og i marts 2020 har vi 

sammen med de andre to skoler skrevet fælles og meget omfangsrigt høringssvar, i forsvar for skolernes økonomiske 

fundament, hvor vi meget klart har frabedt os flere besparelser på skolernes drift, som foreslået fra kommunens 

forvaltning. Indtil videre har processerne landet i, at skolernes drift foreløbigt ikke er blevet ramt af yderligere 

besparelser, hvilket vi selvsagt er meget tilfredse med. Der er så blevet sparet nogle puljer væk som har kunnet 

søges og skåret ned på områder uden om skolernes direkte drift. Så som grej banken i det maritime hus og lignende. 

Lidt mindre rampelys har høringer om skoledistrikter og kvalitetsrapporter fået, ikke desto mindre vigtigt at vi 

ligeledes afgiver høringssvar på disse. Særligt udkastet til nyt skoledistrikt fik vi direkte galt i halsen. Heldigvis var vi 

ikke alene, og det endelige resultat lignede meget vores alternative forslag. 

Fra efteråret blev AULA introduceret og skiftede det gamle ForældreIntra ud. Skolens ledelse havde taget den meget 

kloge beslutning at udtage enkelte klasser som test klasser, inden AULA blev rullet ud til samtlige klasser efter Nytår. 

Et smart træk, der gjorde det muligt at lære platformen at kende og gøre sig vigtige erfaringer inden udrulning i 

større skala. Der er bestemt udviklingspotentiale for platformen og vi kæmper nok alle med at lære Aula at kende og 

acceptere de funktioner der ikke længere findes. Desværre ikke noget skolen kan påvirke, men alt i alt så er 

implementeringen gået forholdsvis roligt.  

Og så fra en klar himmel lukkedes vores samfund ned og uden varsel blev skolen bedt om at organisere 

fjernundervisning for samtlige elever. De første uger hvor alle klassetrin var hjemme har utvivlsomt været 

udfordrende for alle, da både skole og hjem skulle indstille sig på en helt ny uprøvet hverdag. Som tidligere nævnt 

med stor ros til personalet, med en kæmpeopgave at få det til at fungerer, ikke mindst da skolen igen kunne 

begynde at åbne op. Undervisningen har som bekendt været nødundervisning, hvilket det vil være de sidste dage 

frem til sommerferien. Hvad hverdagen bringer fra det nye skoleår i august må tiden vise. 



Der er gået en proces i gang hvor der bliver evalueret på fjernundervisning og nødundervisning. Vi ser interessante 

ting både fra elev og personale perspektiv. Noget der måske kan bruges fremadrettet og noget der kunne være 

blevet gjort bedre eller anderledes.  

Vi var faktisk i en position i det tidlige forår, hvor skolen var ved at være godt rustet til for alvor at se fremad. Der er 

som sagt kommet ro på de allervigtigste parametre efter gennemførslen af en meget hård handleplan for at bringe 

økonomien i balance. Her har ledelsen foretaget nogle prioriteringer i egne rækker, der har skabt et lille økonomisk 

frirum til at, for første gang længe, bruge nogle midler som kommer både børn og voksne til gode. Vores skole ser 

lidt trist ud nogle steder og der vil blive kigget lidt på at få foretaget nogle tiltrængte forbedringer. Der er ikke tale 

om revolutionerende ændringer, men småjusteringer der vil gavne de fysiske rammer lidt. 

Vi har en stor ambition om at kunne fordybe os i udviklingen af skolen visioner og værdier og hvordan vi får 

bevægelse meget mere ind som en central del af skoledagen. Det vil vi arbejde med i det nye år. 

Til slut vil jeg sige en stor tak til Dorthe, Helle, Bjørn og Jakob for en formidabel indsats som forældrerepræsentanter 

i Skolebestyrelsen. Samtidigt kan jeg byde de 2 nye forældrerepræsentanter Carsten Friis Toft og Henrik Kjærsvold-

Niclasen velkommen i skolebestyrelsen. Vi mangler dog at få valgt 2 forældrerepræsentanter. Derfor vil vi vende 

tilbage til efteråret med en proces for suppleringsvalg. 

 

Med ønsket om en dejlig sommer i Danmark, Tyskland, Norge eller Island ☺ til alle ansatte, elever og forældre 

 

På skolebestyrelsens vegne 

 

Claes Blok Clevin                                                                 

Bestyrelsesformand                                 

 

 

 

  

  

 

  

    

 

 

 


