
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes på Nordstrandskolen onsdag 

den 23. oktober 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, Jakob 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 

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

 

Afbud: Claes, Jakob, Helle, Kim, Marius, 

Alexander 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt.  

2. 

 

Valg af ordstyrer. 

 

Mette blev valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Ved Dorthe: Socialdemokratiet indkalder til 

borgermøde om Dragørs skoler. Formand eller 

næstformand fra Skolebestyrelsen er inviteret til 

at sidde i et panel, hvor der også sidder 

repræsentanter fra de øvrige skoler samt partierne 

i Dragør kommune samt Asger fra forvaltningen. 

Mødet afholdes den onsdag d. 13. november kl. 

20-22. Emner er bl.a. hvordan det går på Dragørs 

3 skoler, hvilke udfordringer har de, hvordan 

påvirker økonomien skolerne samt sikring af 

ligeværdighed mellem de 3 skoler. 

 

Skolebestyrelsen drøftede invitationen. 

 



Dorthe undersøger, om invitationen er sendt på 

vegne af Socialdemokratiet eller skoleudvalget. 

Dernæst sendes invitationen sendes ud på 

ForældreIntra af en af forældrerepræsentanterne. 

 

 Skolen  

 

- Skolemad – madordningen går igennem 

skolen, der har en rammeaftale med Agnes 

madleverandøren sammen med de to 

andre skoler. Forældrene bestiller direkte 

hos Agnes. Agnes sender hver måned en 

”nul”faktura til skolen. 

- Claus laver frem over et nyhedsbrev i 

kvartalet. Sendes til lærere og forældre 

- Møde i forskønnelsesudvalget. Der er 

ingen midler, så der skal tænkes 

alternativt. Derfor vil udvalget bl.a. se på 

adfærdsregler. Forslaget sendes bl.a. til 

elevrådet for kommentarer. Herefter i SB 

igen og derefter sendes det ud 

- Et andet projekt på skolen har været et 

indeklimaprojekt, udført af eksterne 

konsulenter og fagfolk. De har afleveret 

en rapport, som vi kan bruge til at søge 

fondsmidler. Udskolingen har været 

igennem og næste afdeling bliver 

indskolingen, hvor skolen har søgt om 

25.000 kr. til forbedring af indeklimaet. 

- Tilskud fra forvaltningen på 0,6 mio. kr. 

er givet i 2018. Beløbet nedbragte årets 

underskud, der således kun blev på 

207.000 kr. 

 

 SFO 

 

Dorthe var på besøg og orienterede om arbejdet i 

SFO’en. En emne var fusionen af de tre SFOer og 

arbejdet med en fælles kultur 

 

 Lærerne 

 

Skolen PC-park er ved at være oppe i årerne. 

Både lærernes og elevernes. Lærerne får snart 

Cromebooks. 

Stemningen er fortsat god på lærerværelset 

 

 Eleverne 

 

Majas klasse var en del af teaterstykket med 

Musikskolen sidste år. Det var rigtig sjovt og 

spændende. En god oplevelse. 

Elevrådet skal være medarrangør af en elevfest. 

Og have indflydelse på festen.  

Der står 2.000 kr. på budgettet til elevrådet frie 

disposition. 



Elevernes vil gerne have en lille område på 

skolen, hvor de kan løbe på løbehjul. Forslaget er 

under udarbejdelse. 

 

 Udvalg 
 

Trafikudvalg:  

Overgangen over Nordre Dragørvej er 

uhensigtsmæssigt lavet. Der er smalt på vejen for 

billister (en sluse) og smalle fortove hvor eleverne 

cykler. 

En studerende skal lave et afgangsprojekt på 

ingeniørstudiet, og vil gerne lave et forslag til, 

hvordan der kan laves en bedre trafikal løsning. 

Under disse svære forhold, udgør skolepatruljen 

et rigtig godt stykke arbejde. 

Der opstår også farlige situationer på 

Hartkornsvej ud for Føtex på grund af store 

lastbiler, der skal læsse varer af. Skolen har været 

i kontakt med Netto og Føtex for at få løst 

problemet, men det har ikke været muligt at 

komme igennem med en løsning. Vi anbefaler 

eleverne at bruge ”skolestien” bag ved Netto. 

Trafikudvalget skriver et brev til Plan og Teknik 

og gør opmærksom på Føtex-problemet og at vi 

har et forslag til forbedring af forholdene på 

Nordre Dragørvej. 

 

 Kommunalbestyrelsen Intet at bemærke 

 

4. Besøg fra biblioteket og musikskolen ved 

Henriette 

Jacob fra Musikskolen og Henriette fra 

Biblioteket orienterede om deres organisationer 

og de tilbud og samarbejder de har med 

kommunens skoler 

 

5. Tilbagemelding fra forældremøderne ved 

repræsentanterne 

Forældrerepræsentanterne drøftede de mange 

tilbagemeldinger fra møderne med forældrene. 

 

6. Princip for lektier Claus orienterede om den hidtidige proces. 

Skolebestyrelsen skal udforme et princip for 

lektier. Claus modtager forslag til et lektieprincip 

fra skolebestyrelsens medlemmer herunder et 

tidligere skitseforslag. Forslagene blev drøftet 

løbende. Næste møde vedlægges udkast til et 

princip for lektielæsning. 

 

   

. Eventuelt 

 

Intet 

 

 

Godkendelse af referatet 

 

Referatet blev godkendt 

   



 

 

Kommende møder: 

 

Bevægelse i skolen  

Ordensregler revideres 

SFO-leder inviteres til nyt møde i januar til en uddybning samt mulighed for at stille spørgsmål. 

Ekstern finansiering af projekter 

Alarmeringsplaner (Bjørn) 


