
Skolebestyrelsesmøde nr. 2      

Nordstrandskolen   

     
Mødet afholdes på Nordstrandskolen mandag 

den 30. september 2019 kl. 18.00-21.00 i 

mødelokalet. 

 

Forældrerepræsentanter: Claes Blok Clevin 

(formand), Dorthe Albinussen (næstformand), 

Bjørn Lindhard Pedersen, Helle Honoré Jepsen, 

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: Alexander Frederik Brink 

(8.D) og Maja Sejersen (7.D) 

 

Dagsorden: 

 

Afbud: Thomas, Jakob 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Velkommen til de to nye elevrådsrepræsentanter 

Punkt 3 og 4 blev slået sammen til nyt punkt 3 

 

2. 

 

Valg af ordstyrer. 

 

Helle blev valgt 

3. Sygefravær og vikarsituation. 

Fremlæggelse af statistik – ved JK – bilag 

vedhæftet 

Sygefraværet er faldet konstant og markant fra det 

toppede for et års tid siden. 

Vikarudgifterne faldt markant lige før 

sommerferien. Det bliver spændende at følge, om 

det fortsætter her i det nye skoleår. 

Det skal der holdes fast i og SB vil gerne 

orienteres fortsat om udviklingen i fravær og 

timer dækket af vikarer og selve vikarudgifterne. 

 

4. Opfølgning på den økonomiske 

handleplan – ved JK - bilag vedhæftet 

Flere elementer i handleplanen er gennemført. 

Enkelte uforudsete engangsudgifter er dukket op. 

Udgifterne presser handleplanens forudsætning 

om at året ender i nul. Det bliver formentligt et 

underskud, der skal afdrages i løbet af 2020.  



Der blev diskuteret hvordan skolemadsordningen 

fungerer, og skolen følger op hvordan ordningen 

fungerer. 

Skolen har i 2019 haft en udgift på ca. 1,8 mio. 

kr. til lederløn, hvilket er ca. 1 mio. kr. mere end 

skolen har budget til. Årsagen er 

fratrædelsesgodtgørelse til tidligere skoleleder. 

Claes nævnte, at skolen før sommerferien blev 

lovet 0,6 mio. kr. i bidrag til en række 

ekstraordinære udgifter. Ledelsen undersøger om 

de er bevilget.  

Skolen har holdt møde med forvaltningen om 

manglende budgettildeling til SFOen (manglende 

løn og bygningsudgifter) måske 6-700.000 kr. 

Dette følges der ligeledes op på. 

 

5. Princip for lektier – procesplan vedhæftet 

ved CA 
Lektier eller hjemmearbejde er et emne der 

fremkalder meget forskellige meninger og 

holdninger. Det skal drøftes igennem med alle 

skolens interessenter, lærere, elever og 

skolebestyrelsen. Procesplanens tilblivelse blev 

drøftet. En problemstilling kan være, om der skal 

være den samme mængde lektier for i alle 

klasser/afdelinger. En anden problemstilling er, at 

der kan være forskel på skolens og forældrenes 

holdning. 

Der er opbakning til den fortsatte proces. 

 

6. Høringssvar på Naturfagsstrategien – 

vedhæftet 

 

Der skal udarbejdes et høringssvar. Svaret skal 

foreligge 10. oktober. 

Strategien ser umiddelbart OK ud, og det kan 

være svært at være uenige i oplægget. 

Skolebestyrelsen kan have svært ved at forholde 

sig til det relativt faglige oplæg, men der 

udarbejdes et høringssvar. 

 

7. Meddelelser fra 

 

 

 Formanden 

 

Velkommen til de to nye elevrådsrepræsentanter. 

Bliver de klædt på af skolen til bestyrelses-

arbejdet? 

Der skal være en elevrepræsentant pr. klasse i 

elevrådet. 

Fed naturfagsuge. Mere af det. 

Dragør Kommunes budgetmøde: Skolen var bredt 

repræsenteret med 5 fra skolebestyrelsen. Mødet 

gav ikke rigtigt repræsentanterne noget, bl.a. pga. 

formatet med små grupper i stedet for fælles 

paneldrøftelse. Høringssvar er afleveret fælles 

med de to øvrige skoler, hvor bl.a. René fra St. 



Magleby har meget erfaring heri. Også god intern 

proces i skolebestyrelsen. 

Rådgivende skoleorgan: SFO skal integreres i 

skolen. Måske skulle SB invitere SFO-lederen til 

skolebestyrelsesmødet.  

 

 Skolen  

 
 Skolen har været ramt af en tragedie da en 

elev mistede livet i sidste uge. Skolen har 

fulgt en sorg- og kriseplan og har støttet 

elever og ansatte så godt som muligt. 

Klasserne har haft frihed til selv at 

behandle sorgen. 

 Naturfagsugen uge 39 – status. Det 

rykker, mange har været glade. Giver en 

god fællesskabsfølelse. Det vil vi have 

mere af. 

 Aula – Hvor er vi? Pilotfase. Vi har lavet 

en anvendelsesstrategi, der angiver hvilke 

niveauer vi skal arbejde på. Den plan 

følger vi til punkt og prikke. 4 pilotklasser 

går i luften i uge 44 og resten kommer til 

primo januar. Workshop for lærere i uge 

43, for forældrene i uge 44 og også for 

eleverne. Dette gentages sidst på året. 

 Ledelsen – Hvem er vi. Skolen har sagt 

farvel til den didaktiske leder. Opgaverne 

er primært delt ud på de 3 afdelingsledere 

og Claus sidder selv i Kompetencecenter. 

 Udearealer – 3 legepladsrapporter. Er 

gennemgået og sikkerhedsrisici er væk. 

Enkelte forbedringer kommer langsomt og 

løbende. 

 Forskønnelsesudvalget. Det er svært at 

forskønne en skole, når man ikke har 

nogen midler at forskønne for. Kunne 

private sponsorer være en hjælp? 

 Adfærdsregler er også en del af projektet, 

og det kan gruppen godt arbejde videre 

med. 

 3-i-1 – målingen – Nordstrandskolens 

besvarelsesprocent = 87 

 6. ferieuge – proces. LMU har lavet et 

retningslinje for afvikling af 6. ferieuge. 
  

 SFO 

 

 

 Lærerne 

 

Marius: Naturfagsugen var fed at være med til. 

Thomas: Det kræver meget af lærerne, men det er 

også fedt at være med til 

Kim spørger til stemningen hos lærerne.  



Marius: Den er god 

 

 Eleverne 

 

Alexander: Brandalarmen i 7. klasse virker ikke. 

Under sidste øvelse kunne vi ikke høre den. 

Henrik og Jacob kommer forbi. 

Lockers er helt omvendt sat op i udskolingen. Det 

er med vilje, for at aktivere rummet jf. 

arkitekterne. 

Maja: Enkelte klasser efterspørger 

mikrobølgeovne.  

Thomas: Det må vi ikke have pga. 

sikkerhedsmæssige årsager. 

 

 Udvalg 

  

Tages op på næste møde 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Bliver orientret i denne uge (40) om budgettallene 

efter der er indgået aftale mellem kommunerne og 

staten. Dragør skal som udgangspunkt spare 

mellem 10 og 15 mio. kr. Kommunens egne 

budgetforhandlinger foregår i næste uge (41).  

 

Didaktisk leder kan skolelederen vælge at have 

eller ikke have.  

 

Claes: Jeg er rigtig ærgerlig over at det virker som 

om skolen skal spare. 

Thomas: Drøfter politikerne en potentiel 

skævvridning mellem skolerne? 

Kim: Skolerne bliver som udgangspunkt 

behandles ens 

 

8. Eventuelt 

 

Meddelelser rykkes op som 1. punkt på 

dagsordenen 

Claes: Vi kommer sjældent til at drøfte visioner 

på skolebestyrelsesmøderne. Et punkt kunne være 

bevægelse 

 

9. Godkendelse af referatet 

 

Godkendt 

 

   

 

 

Kommende møder: 

 

Musikskolen vil gerne på besøg den 23/10 kl. 19.00 – afventer svar 

Biblioteket vil gerne på besøg den 23/10 kl. 19.15 – tjek 

Aula præsentation? 

Princip for lektier  

Princip nr. 8: Princip for SFO 

Tilbagemelding fra forældremøder 


