
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes på Nordstrandskolen mandag 

den 19. august 2019 kl. 18.00-21.00 i 

mødelokalet 

 

Forældrerepræsentanter: Claes Blok Clevin 

(formand), Bjørn Lindhard Pedersen, Helle 

Honoré Jepsen, Dorthe Albinussen (næstformand), 

Mette Thesbjerg Klint, Thomas Holte, Jacob Dam 

Glynstrup 

 

Kommunalbestyrelsen: Kim Dupont 

 

Skoleleder: Claus Peter Andersen 

Administrativ leder: Jacob Rønlev Kaarsted 

 

Medarbejderrepræsentanter: Marius Terkelsen 

og Thomas Søndergaard Petersen 

 

Elevrepræsentanter: Anne Sophie Lindhard 

Pedersen (9.E), Anne Bank Boldsen (8.C) 

 

Afbud: Kim Dupont, Anne Bank Boldsen 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Punkt 5 blev omdøbt/udvidet til budget 2020 

2. 

 

Valg af ordstyrer. 

 

Mette er valgt 

3. Præsentationsrunde. 

 

Claus blev budt velkommen og præsenterede sig 

selv. 

Herefter præsenterede skolebestyrelsen sig  

 

4. Meddelelser fra 

 

 

 Formanden 

 

Claes berettede om forskellige opgaver, bl.a. 

Claus’ indsættelse.  

 

 Skolen  

 

Intet nyt 

 SFO 

 

Intet nyt 

 Lærerne 

 

Marius synes at skoleåret er kommet rigtig godt 

fra start, der er en god stemning på skolen og 

meget er klart til skoleåret. Thomas bakker op 

 



 Eleverne 

 

Mangler repræsentant fra hver klasse, så der kan 

holdes elevrådsmøde 

 

 Udvalg 

  

Det blev diskuteret, om der skal oprettes et 

trafikudvalg. Claus understøtter ideen, og nævner 

et eksempel på en elev der var tæt på at blive kørt 

ned foran skolen. Mette betoner, at varelevering 

fra store biler også kan være et problem ved 

Føtex, når vores elever cykler til og fra skole. 

Flere eksempler blev nævnt. 

Thomas P kan som tilsyn med skolepatruljen 

konstatere en ændring i adfærden blandt 

billisterne. 

Marius nævner et problem med elever fra flere 

årgange, der leger ned af en bakke og ud på 

cykelstien. 

 

Konklusion: Vi har brug for et trafikudvalg. 

Følgende meldte sig: Mette og Bjørn. 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Intet nyt 

5. Økonomi Der var en kvalificeret debat om besparelserne og 

skolebestyrelsen udtrykte stor bekymring for de 

varslede besparelser. 

Det er budgethøring i morgen, hvor forældre-

repræsentanter fra skolebestyrelsen vil møde 

talstærkt op og udtrykke deres utilfredshed med 

udsigt til yderligere besparelser på skoleområdet.  

 

Desuden vil de have svar på disse tre spørgsmål: 

- En gennemgang af de forslåede 

besparelser, herunder med særlig hensyn 

til dele af besparelserne, der allerede er 

gennemført. 

- En opdatering af kommunens politik på 

skoleområdet herunder målsætninger, og 

trivsel, kvalitet og karakterer. 

- Spørgsmål om strukturelle overvejelser 

her og nu og på sigt. 

-  

Eventuelle konsekvenser af en evt. kommende 

privatskole blev drøftet. 

 

Det blev aftalt at gennemgå 2019 nøgletal på 

næste møde dvs. aktuelt mod budget. 

 

6. Implementeringsplan for vedtagne 

principper 

 

Mette: Hvordan ruller vi bestyrelsens principper 

ud på hele skolen? Det virker som om enkelte 

klasser har egne principper. 



Claus: Hvordan er principperne blevet til? 

Mette: Nogle er lovpligtige, nogle har vi lavet 

selv. 

Jacob G: Vi kan slå på tromme for principperne 

på forældremøderne. Ledelsen skal også udbrede 

principperne til lærerne. Måske skal vi udvælge et 

mindre antal vi skal prioriterer. 

Dorthe: Mobiltelefon-princippet var vigtigt for os. 

Konklusion: Når skolelederen er kommet lidt ind 

i tingene skal principperne stille og roligt 

kommunikeres ud. Primært principperne vedr. 

mobil og vikar og antimobing, som er de 3 ikke-

lovpligtige. 

  

7. Princip for lektier 

 

Punktet blev drøftet og udskudt 

8. Forskønnelsesudvalget. 

Hvor langt er vi? 

 

Forskønnelsesudvalget er nedsat og har holdt et 

møde før sommerferien. Christine Enemark 

sidder i det. Elevrådet bliver involveret. 

Både fysisk forskønnelse og adfærdsregler er 

emner for udvalget. 

Eleverne skal involveres så de tager ejerskab 

 

9. Eventuelt 

 

Thomas H sender ønske om nøgletal til ledelsen 

Marius: Dragør Boldklub har et fodboldakademi 

hvor de tilbyder fodbold om eftermiddagen inkl. 

børnepasning og læsecafe. 

Thomas S: De har 40-50 pladser 

Marius er bekymret over evt. udmeldelse af SFO 

og Klubtilbud, og ser det problematisk ift. vores 

elevers dannelse 

  

 

 

 

 

 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

 

Referatet blev godkendt 

   

 

 


