
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes på Nordstrandskolen mandag 

den 4. februar 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 

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

 

Afbud: Claes Blok Clevin og Alexander Frederik 

Brink 

 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

 

2. 

 

Valg af ordstyrer. 

 

 

3. Meddelelser fra: 

 

Mette blev valgt 

 Formanden 

 

Orientering om strukturproces vedr. besparelser 

på 12 mio. kr. ved Dorthe 

Dorthe var til borgermøde (dialogmøde) med en 

masse institutioner, frivillige og repræsentanter 

fra kommunalbestyrelsen samt ansatte. 

Deltagerne var samlet i mindre grupper og 

drøftede muligheder for fremtidige besparelser. 

Emnerne var meget omkring værdier for Dragør 

Kommune og derfor ikke konkret ift. selve 

besparelserne. 

Mødet var 1. møde i en række 

 

 



 Skolen  

 
 Claus orienterede om de økonomiske 

problemer Dragør Kommune er i. Der er i 

kommunen er merforbrug i 2019 på 24 

mio. kr. som skal findes i 2020. Også dette 

vil der komme en proces omkring fra 

direktionen. Lærerne er blevet orientret 

dd. 

 Udskolingslederen har sagt op med 

virkning fra 1. marts. Opgaverne bliver i 

1. omgang fordelt. 

 Skolebal 

23. januar afholdt skolen skolebal for hele 

skolen. Det er kommet for at blive 

Skal der være en mobilpolitik ifm. 

skoleballet? 

 Årsregnskab 2019 JK – Bilag 1 

Der er et overskud på 0,2 mio. kr. der 

overføres til 2020. Dette er 1,7 mio. kr. 

bedre end oktober-prognosen og skyldes 

flere og nye indtægter, ikke realiserede 

udgifter samt ekstra tilbageholdenhed på 

både løn og drift på både skole og SFO. 

 Aula – evaluering fra pilotfase CA 

Materiale er sendt til pilotforældrene 

 

 SFO 

 

 

 Lærerne 

 

Det går fortsat bedre og bedre. 

Lærerne er bekymrede for kommunens økonomi. 

Det er gentagne besparelser. 

 

 Eleverne 

 

Der har været holdt møde i elevrådet, hvor der 

blev diskuteret ordensregler, herunder 

cykelparkering. Der er rigtig mange cykler i 

cykelskurerne. 

Elevrådet har også diskuteret indeordning for 6. 

klasserne, hvor de har fået lidt forskellige 

meldinger fra lærerne. 

 

 Udvalg 
 

Trafik – sikker skolevej.  

Brev til forvaltningen har været i høring hos 

forældrene og bemærkningerne er skrevet ind. 

Brevet sendes til Plan og Teknik.  

Kim tager sagen om Hartkornsvej med til den nye 

direktør for Plan og Teknik 

Ndr. Dragør v. D.B. Dirchsens Alle: Signal-

trykknap er vedtaget af kommunen, men pengene 

er endnu ikke blevet prioriteret. 

 

 



 Kommunalbestyrelsen 

 

3 medlemmer fra kommunalbestyrelsen var til 

KL-møde om børn og unge i Ålborg. Kim blev 

præsenteret for en modul til TRIO, der kan 

automatisere dele af vikardækningen 

 

4. Kvalitetsrapport 2019 

Vi skal afgive høringssvar på rapporten 

 

Bilag 2  

Nyt i kommunen og skal laves hvert 2. år. 

Claus orienterede om indholdet.  

I år har der været fokus fra politikernes side om 

SFOerne. 

Skolens kompetencecenter er godt på vej, og 

bliver bedre og bedre. 

Skolen har arbejdet en del med traditioner. Det 

bliver præsenteret for SB senere i foråret. 

Bevægelse bliver prioriteret højere næste skoleår. 

Skolebestyrelsens medlemmer drøftede rapporten 

og havde en række kommentarer, bl.a. til 

kompetencedækning blev diskuteret.  

Skolen har en plan for at sende lærere på 

kurser/uddannelse så vi kan øge antallet af lærere, 

der har kompetence i fagene.  

De tre skoler vil koordinere definition og 

indrapporetering af kompetencedækkende timer 

og finde en fælles form. 

De forældrevalgte i Skolebestyrelsen drøftede 

hvordan de kan udforme et høringssvar. 

5. Budget 2020 ved JK Bilag 4 vedhæftet 

Der er tilført 58.000 kr. til UV-budgettet til ekstra 

UV-portaler. Derudover er enkelte budgetposter 

blevet mere detaljerede og enkelte omflytninger 

af midler. Endelig tager budgetlægningen højde 

for forbruget i 2019. 

Budgettet blev godkendt. 

 

6. Valg til Skolebestyrelsen Processen blev drøftet 

Valg af 4 til sommer (Jakob, Bjørn, Helle og 

Dorthe). 

4. maj starter valgprocessen, for så er de nye 

forældre tilgængelige. Processen tager 7 uger. 

 

7. Princip for lektier Bilag 3 fra den 13.1.20 

Punktet blev udskudt. 

 

   

. Eventuelt 

 

Kim: Fået henvendelse fra en del forældre om, 

hvorfor skolen ikke kalder klasserne A, B og C. 

Thomas: Kommunen hjemtager flere og flere 

specialbørn. Inklusionen skal finde sted på de 

enkelte steder. 

 



 

 

 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

 

 

   

 

 

Kommende møder: 

 

Bevægelse i skolen  

Skolens visioner 

Skolens værdier 

Kommunikationsstrategi for NSS 

Forældreforening på banen. 

Forskønnelsesudvalg  

Høringssvar ift. besparelser i 2020 

Supplering af mobilpolitik med skolebal 

Traditioner præsenteres for SB i foråret 

Valgbestyrelse til SB-valget skal findes 

Princip for lektier 

Ny navngivning af klasserne til A, B og C 

Inklusion i kommunen 

Princip nr. 8 (for SFOen) 


