
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes på Nordstrandskolen onsdag 

den 4. marts 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, 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 

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

 

Afbud: Jakob Dam Glynstrup, Thomas Holte, 

Bjørn Lindhard Pedersen, Kim Dupont og Marius 

Terkelsen 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Mødet startede med punkt 4 

2. 

 

Valg af ordstyrer. 

 

Mette blev valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

 

 Skolen  

 
 Claus orientere om corona-virussen og 

hvad skolen har gjort af initiativer. Vi har 

orienteret eleverne, forældre og ansatte 

bl.a. om Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer. Desuden er der opsat ekstra 

sprit-dispensere på skolen 

 Personalesituationen – skolen fortsætter 

fremover med 2 pædagogiske 

afdelingsledere, Charlotte har 0.-3. klasse, 

Nelle har 4.-9. klasse og Claus har 10. 

klasse 

 Ordblindekursus d 19/3 – Ulla har i 

samarbejde med andre lærere lavet en 



strategi for undervisning af ordblinde. Det 

munder ud i et kursus for forældre med 

børn som er registeret ordblinde. 

 Forskønnelsesudvalg – i fagfordelingen er 

der tildelt timer til lærere til at deltage i 

arbejdet 

 Fagfordelingen – startet op tirsdag den 3/3 

og løber nu det næste lange stykke tid. 

Timefordelingsplanen fra 

undervisningsministeriet følges. 

 Der bliver sandsynligvis kun en 10. klasse 

til næste skoleår. Det endelige antal elever 

er ikke helt på plads 

 

 SFO 

 

Pædagogerne Lasse (Diget) og Theis (Dalen) 

fungerer som koordinatorer indtil der er ansat en 

ny SFO-leder (forventelig 1. juni) 

 

 Lærerne 

 

 

 Eleverne 

 

Eleverne vil gerne have, at mobiltelefonerne skal 

være i skabene (og ikke også i taskerne). 

Skolens ordensregler bør derfor ses efter og 

afstemmes med princippet for brug af 

mobiltelefoner, der tilsiger, at mobiltelefoner skal 

placeres i et aflåst skab i timerne.  

Der kan også være et problem med efterlevelsen 

med indeordningen (for 4. klasserne og opefter). 

Alle bliver sendt ud, selvom man godt må være 

indenfor. 

Elevrådet præcisere på deres næste møde deres 

ændringer af ordensreglerne/hvor de ikke bliver 

håndhævet og det tages op på næste SB-møde. 

Thomas hjælper elevrådet med arbejdet. 

 

 Udvalg 
 

Trafikudvalget har sendt bemærkninger til sikrer 

skoleveje til forvaltningen 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

 

4. Høringssvar på kommende besparelser. 

Asger Villemoes Nielsen kommer på besøg 

kl. 18.00 

Bilag 1 

Asger fortalte, at kommunens underskud i 2019 

ender på 24 mio. kr. primært som følge af 

merforbruget på ældreområdet, hvor antallet af 

plejekrævende ældre stiger. Dette er også et 

velkendt problem i andre kommuner. Også på 

børneområdet er der et merforbrug på udfordrede 

børn (på knap 4 mio. kr.). 

 



Kommunen har udsendt et besparelseskatalog 

med forslag, der rammer alle sektorer i 

kommunen. Der er tale om varige besparelser, da 

ubalancen i kommunens økonomi tilsvarende er 

varigt. 

Elever der visiteres til andre tilbud end 

folkeskolen koster kommunen rigtig mange 

penge, og forvaltningen har afholdt en konference 

med alle involverede parter på skole- og 

børneområdet for at tænke området (de 

udfordrede børn) igennem for at se om vi kan 

gøre tingene på en anden måde. 

Her kan flere professioner tilknyttet skolen bringe 

en mere forskelligartet faglighed ind på skolen, 

der kunne føre til større rummelighed ift. de 

udfordrede elever. Der kan tænkes løsninger på 

tværs af skolerne, der går sammen om løsning af 

opgaver. 

Nordstrandskolen vil fortsat prioritere arbejdet 

med de udfordrede elever. 

Skolebestyrelsen er nervøse for, at der ikke følger 

ekstra midler med til de ekstra opgaver. 

Enheder med mer- eller mindreforbrug får 

resultatet overført fra 2019 til 2020. 

I besparelseskataloget er der stillet forslag om en 

rammebesparelse på hver skole. 

Rammebesparelse er fordelt ligeligt på de 3 

skoler, og spørgsmålet er hvem der peger på de 

endelige besparelser, forvaltningen eller den 

enkelte skole. 

Claes undersøger muligheden for at aflevere et 

samlet svar sammen med de to andre skoler. Der 

kunne være en fællesdel for alle tre skoler og et 

individuelt afsnit for Nordstrandskolen. 

 

5. Princip for lektier Bilag 2 vedhæftet  

Udsat 

 

6. Skolens visioner/værdier 

Drøftelse af proces 

 

CA fremlægger tanker og ideer til proces. 

Udsat 

7. Bevægelse i skolen  

Drøftelse af proces 

 

CA fremlægger tanker og ideer til proces. 

Udsat 

8. Princip for SFOén. Opstart af princip Bilag 3 vedhæftet 

Udsat 

 

   

   

. Eventuelt  



 

 

 

 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

 

 

   

 

 

Kommende møder: 

 

 

Kommunikationsstrategi for NSS 

Forældreforening på banen. 

 

 


