
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes på Nordstrandskolen torsdag 

den 21. november 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: Dorthe, Bjørn, Thomas og Kim (Helle) 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Tilbagemelding fra Borgermødet d. 13/11. 

Der var desværre ikke mange fremmødte. 

Ærgerligt for indikerer det, at alt går strålende? 

Nordstrandskolen var repræsenteret på mødet og 

vi fik fremført vores argumenter. Det går godt på 

ledelse og drift men vi er bekymrede for den 

meget stramme økonomi. 

 

Ellers ikke noget nyt under solen. 

 

 Skolen  

 
 Forskønnelsesudvalget vil justere på 

skolens adfærdsregler. Elevrådet har også 

været inde over. Vi kan søge en pulje i 

forvaltningen på 100.000 kr. i alt. Her 

høres elevrådet også 



 Aula. Der har været afholdt workshops 

både for ansatte og forældre for de klasser 

der er gået over. Dette gentages efter jul, 

når resten af skolen overgår til AULA. En 

brugeroplevelse siger, at ugeplaner ikke er 

nær så gode som tidligere. Bookning af 

møder er ikke nær så brugervenligt som i 

PersonaleIntra. Pilotfasen skal netop 

afklare disse uhensigtsmæssigheder. 

 Venskabsklasser på skolen er vedtaget. 

Store klasser har ansvaret for kontakten 

med en mindre klasse, f.eks. til 

klippe/klistredag. 

 Claus redegjorde kort for det dødsfald der 

ramte skolen i sidste uge. Vi følger en 

meget præcis køreplan, der gælder for alle 

medarbejdere. 

 Sygefravær (bilag 1) JK 

Der er et ønske om en opdeling af 

sygefraværet på personalegrupper og at 

der kommet et procenttal på. 

 Fraværsregistrering – ny lovgivning CA  

Loven sigter mod at registrerer 

landtidsfravær hos eleverne, grundet 

historier om lange ferier bl.a. til familiens 

oprindelsesland. Når en elev får over 15 % 

i ulovligt fravær, skal skolen indberette til 

forvaltningen. Fraværet skal fremover 

også registreres om eftermiddagen, men 

kun i udskolingen. 

 Udgifter til vikarer (bilag 2) JK 

Bilag sende fremover som et pdf-

dokument. 

Det undersøges til næste møde om der er 

et budgetbeløb afsat kun til vikarløn. 

 Udgifter til UV samt økonomi generelt 

(bilag 3) JK 

UV-budgettet: Forbruget følger stor set 

budgettet. 

Mht. skolens samlede økonomi er 

forventningen stor set uændret, dvs. et 

forventet underskud 1,5-1,6 mio. kr. 

 Unge på skolen i weekenden 

SSP er inde over. Borgmesteren er blevet 

orienteret. Skolens pedel har også været 

synlig en fredag, hvor han gik rundt og så 

de fleste i øjnene. Der er en formodning, 

at de fleste kommer udefra, bl.a. fra 

Tårnby. 

 



 SFO 

 

Afvikling af forældremøder CA 

Afholdt to forældremøder: Mødet på Diget gik 

rigtig godt, mens nogle forældre fra Dalen skal 

lige vende sig til en ny struktur. SFO-leder har 

inviteret forældre til kaffemøder, for at fortsætte 

en dialog 

 

 Lærerne 

 

Travl tid med bl.a. mange forældresamtaler. 

Trivslen er for opadgående og der tages initiativer 

der ikke har fundet sted længe 

De nationale test bliver kritiseret mange steder i 

samfundet, og det giver en vis frustration blandt 

dansklærerne at gennemføre de kritiserede test 

Resultaterne fra de test skal bl.a. bruges i den 

kvalitetsrapport skolen skal aflevere til 

forvaltningen. Lærerne synes, at de skal bruge 

uforholdsmæssig meget tid på testene. 

Konferencerne er her vigtige, hvor lærerne kan 

vende situationen med hinanden og lederen. 

Det er kun den frivillige del vi kan gøre noget 

ved. Det er mængden af test der er udfordringen. 

 

 Eleverne 

 

Har diskuteret reglerne for snebolde. Eleverne vil 

gerne bruge arealet mellem mellemtrinnet og 

udskolingen samt fra mellemtrinnet og ud mod 

Hartkornsvej. 

Løbehjul: Stien lige bag de to store cykelskure 

der går fra Hartkornsvej ned til boldbanerne vil 

eleverne gerne bruge. Der er gårdvagter og 

eleverne skal selvfølgelig bruge hjelm.  

Forslagene afleveres til skolelederen der går 

videre med til LMU. 

Forslag om at bruge atriumgårdene. 

Der er overvejelser om også at bruge arealet 

omkring klatrestativet til sneboldkampe. 

 

 Udvalg 
 

Trafik – sikker skolevej 

Udvalget er i dialog med kommunen 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

 

 

4. Høring om skoledistrikter Bilag 4  

Drøftelse ud fra bilag. 

Skoledistrikterne er vedhæftet. 

Referat fra Skoleudvalgets møde kan findes via 

følgende link: 

https://dragoer.dk/politik-og-

indflydelse/dagsordner-og-

referater/skoleudvalgets-moeder/2019-11-07-

1700-1012/  

https://dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/skoleudvalgets-moeder/2019-11-07-1700-1012/
https://dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/skoleudvalgets-moeder/2019-11-07-1700-1012/
https://dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/skoleudvalgets-moeder/2019-11-07-1700-1012/
https://dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/skoleudvalgets-moeder/2019-11-07-1700-1012/


Nordstrandskolen mister et stort område ud mod 

vandet, og skolen ender med at miste 6-7 elever 

svarende til ¼ mio. kr. Der er nogle naturligt 

sammenhængende kvarterer tæt på skolen, der nu 

brydes op, og sendes til Dragør Skole. 

Der skal laves et høringssvar senest den 29/11. 

Der er i SB en stor bekymring hvis forslaget 

vedtages, da det vil presse skolens økonomi 

yderligere.  

 

Forslaget blev drøftet. 

 

5. Princip for lektier Bilag 5 

Drøftelse ud fra bilag 

 

Forslaget blev drøftet og oplægget er stadig i 

proces og bliver justeret. 

 

6. Mobilbrug i SFOèn Bilag 6 

Drøftelse ud fra bilag 

 

Udskudt til næste gang 

 

7. Nordstrandskolens ordensregler 

 

Bilag 7 

Drøftelse ud fra bilag 

 

Kunne måske fokusere på hvad man må, mere 

end hvad man ikke må. Omvendt er det 

nuværende meget præcist formuleret. 

Reglerne er tidligere sendt hjem til forældrene, 

der har haft en drøftelse med deres børn og 

underskrevet dokumentet. 

Måske mangler der regler for adfærd på gangene. 

Måske kunne forskønnelsesudvalget skrive et 

papir der nævner hvad man godt må og hvordan 

man passer på skolen 

Men papiret er tydeligt. 

Reglen om opbevaring af mobiltelefoner blev 

præciseret.  

 

8. Eventuelt 

 

Skal vi have kønsneutrale toiletter? 

Skal vi ændre navne på lokalerne i Diget til mere 

kønsneutrale navne. 

 

9. 

 

Godkendelse af referatet 

 

Godkendt 

   

 

 

Kommende møder: Bevægelse i skolen  


