
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes på Nordstrandskolen mandag 

den 13. januar 2020 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: Helle Honoré Jepsen, Jakob Dam 

Glynstrup, Bjørn Lindblad Pedersen og Kim 

Dupont 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt 

2. 

 

Valg af ordstyrer. 

 

Mette blev valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Dorthe deltager på Nordstrandskolens vegne i 

dialogmøde vedr. besparelser på kommunens 

budget for 2021 og frem 

Møde om kommende 0. klasser var skolen 

desværre ikke repræsenteret. Men Rene fra St. 

Magleby Skole repræsenterede på fin vis alle 3 

skoler. CA deltog og fortalte om skolen. 

Valg til skolebestyrelsen skal ske her i foråret. 

Punktet tages på næste SB-møde 

Der har også været møde i det rådgivende 

skoleudvalg. Dorthe mener, at udvalget lytter. Der 

skal laves en ny skolepolitik, som udvalget 

prioriterer. 

 



 Skolen  

 

Der er skolebal i næste uge. Alle skal have 

mulighed for deltage. Alle klasser har 

fællesspisning inden. Må gerne blive en fast årlig 

begivenhed på linje med fastelavn. 

 

Fraværsregistrering CA 

Udskolingen registrerer om morgenen og om 

eftermiddagen. Dog er systemet ikke klar til at 

registrere fravær om eftermiddagen. Det er skolen 

gået videre med til forvaltningen. En mulighed er 

at registrere for hver time. Skolens 10. klasse 

registrerer netop hver time.  

 

Vikarudgifter JK – bilag 1 og 2 

Vikarudgifterne er 1,15 mio. kr. for skolen i 2019 

og 117.000 kr. for SFOen (kun sygdom og 

fraregnet sygedagpengerefusion). 

Sygefraværet i 2019 er faldet med 48 % 

sammenlignet med den periode, hvor det var 

højest (sep. 17 – aug. 18) 

 

AULA CA 

Der afholdes åbent hus tirsdag den 14.1 for 

forældrene samt den 

30. januar inviteres pilotforældrene til at give 

feedback på opstart og brug af AULA 

 

Kvalitetsrapport/Høringssvar CA 

Proces har kørt siden oktober. Ledelsen og 

medarbejdere har givet bidrag. Kvalitetsrapporten 

er et datadrevet værktøj, der bl.a. henter info fra 

trivselsmåling, afgangsprøver og nationale test. 

Skolebestyrelsen skal høres når rapporten sendes 

ud, så på næste SB-mødes behandles sagen. 

 

Ordblindekursus den 19.3 CA 

Der er 30 elever på skolen, der er ordblinde. 

Kompetencecenter er ved at lave en strategi for 

hvordan skolen bedst hjælper eleverne og lærerne. 

Lærerne undervises d.19/3 om hvordan man 

understøtter ordblindes læring. Om aftenen 

tilbyde forældrekursus med start kl 17.15 

De ekstra midler til at undervise de ordblinde 

tages fra skolens almindelige budget 

 

 

 SFO 

 

Ledelsen pt. i SFOen 

 

Under SFO-lederens udskudte ferie koordinerer to 

medarbejdere driften 



 

 Lærerne 

 

Nordstrandskolen var i Folkeskolen hvor bladet 

interviewede Marius og CA om det gode 

samarbejde 

Lærerne er fortrøstningsfulde ift. AULA, selvom 

der er bump 

Stemningen på lærerværelset er generel god og er 

i øvrigt blevet bedre. 

Der er ikke nogen kaffemaskine på lærerværelset. 

Den gamle er brudt sammen. 

 

 Eleverne 

 

Der har ikke været holdt møder i elevrådet siden 

sidste SB-møde 

 

 Udvalg 

 

Trafik – sikker skolevej. Status? 

Der er ikke noget nyt. Der arbejdes på en 

henvendelsen til kommunen om forbedringer af 

skolevejene. Det blev nævnt, at der er et godt 

stisystem rundt om skolen 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Intet at bemærke 

4. SFO opfølgning af fusionen Generel drøftelse 

Der mangler aktiviteter, f.eks. samfundsugen, 

vinterbadning og læderværksted 

Enheden er måske blevet for stor 

Eleverne registrerer sig digitalt når de kommer på 

fritten og også når de går hjem. Så vi ved hvem 

og hvor mange der er på fritten. 

Skolebestyrelsen mangler at udfærdige et princip 

for SFOen 

 

5. Mobilpolitik for SFOèn Drøftelse ud fra bilag 3 

Politikken skal laves om til et princip 

(Politikken er i virkeligheden en retningslinje) 

Skolebestyrelsen kom med mange konkrete 

forslag til forbedringer til politikken. 

Dette princip kan indgå i det lidt mere generelle 

princip, som skal udarbejdes for SFOen 

Som udgangspunkt besluttede at skolens 

retningslinjer for brug af mobiltelefoner også 

gælder for SFOen. 

 

6. Princip for lektier Drøftelse ud fra bilag 4 

Denne version er lidt kortere end de tidligere 

Det kunne tilføjes, at der ikke gives lektier i 

skolens planlagte ferier 

Næste version kommer på næste 

skolebestyrelsesmøde til beslutning 

 



   

. Eventuelt 

 

Vi skal lave en strategi for hvordan vi promoverer 

skolen, og det kunne starte med skolens 

hjemmeside. Her kunne der også ligge billeder af 

skolebestyrelsens medlemmer. Måske kan 

billederne tages næste gang. 

Skolens hjemmeside skal udvikles. Måske i en 

selvstændig gruppe med tilknytning til SB 

 

 

 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

Referatet sendes til godkendelse blandt 

bestyrelsens medlemmer 

 

   

 

 

Kommende møder: 

 

Bevægelse i skolen  

Kvalitetsrapporten behandles 

SB-valg 

Årsregnskab 2019 

Budget 2020 – undervisningskonti 

Princip for SFOen 

Forældreforening nedsættes med Susan i spidsen 

Skolens hjemmeside. 

Værdiarbejde 20/21 


