
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes på Nordstrandskolen mandag 

den 4. maj 2020 kl. 18.00-20.00 i en 

videokonference. Der bliver indkaldt i 

Microsoft Teams – dette kan man så tilgå 

gennem invitationen! 

 

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: Bjørn, Kim, Alexander og Maja 

 

Dagsorden: 

 

Vi har ekstraordinært valgt at afvikle 

skolebestyrelsesmødet over video. (Microsoft 

Teams) Og på den baggrund, har vi valgt at 

justere mødelængden med en time, da det kræver 

megen energi at være med i en video-konference. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt 

2. 

 

Valg af ordstyrer. 

 

Mette blev valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Claes gennemgik de besparelser kommunen har 

vedtaget i det reviderede budget for 2020. 

 

Der var stor ros til ledelsen og lærerne for 

håndteringen af genåbningen i en meget svær 

situation. 

 

De forældrevalgte repræsentanter holdt et 

uformelt møde i sidste uge vedr. genåbning af 

skolen for de ældste elever. De har et ønske om at 

få en dialog omkring om man kan få aktiveret de 

store elever mere end i dag. 

 

 



 Skolen  

 
 Orientering om genåbningen 

Claus orienterede om den delvise 

genåbning. Retningslinjerne fra 

ministeriet for nødundervisning er uklare 

og stiller ikke klare krav til hverken 

lærere, forældre eller ledere. 

Det har givet god trivsel at skolen har 

valgt at have to lærere/pædagoger for hver 

klasse. 

 Erfaringer og tanker fra udskolingen (6. kl 

– 10. kl) – Bilag 1 

Hvad skolen skal gøre her afhænger meget 

af udmeldingen om fase 2-åbningen, så 

det kan være svært at lave planer for 

nuværende. 

Udfordrede elever der sidder hjemme, 

trives nok ikke bedre, hvilket 

inklusionselever i de mindre klasser gør, 

hvilket nok hænger sammen med halv 

klassestørrelse. De udfordrede elever er 

nok ikke dem, der selv henvender sig til 

skolen, hvis de har problemer, og det gør 

deres forældre nok heller ikke. 

Vi har alle sammen skulle lære at 

undervisningen nu foregår på et helt anden 

måde. Fornemmelsen er at vi lærer og 

bliver langsomt bedre. Og vi får øvet os i 

at gå nye veje 

 Ansættelser 

En lærer er gået på efterløn og i stedet har 

vi ansat en AKT-lærer, Katia. 

Stinne har søgt orlov og Niklas er blevet 

forlænget et år i hendes stilling 

 Maj-børn. Hvordan håndterer vi nye børn 

og forældre. 

1. maj-børnene blev modtaget i fredags. 

15. maj kommer næste gruppe af maj-børn 

og her bliver skolen udfordret på de 

fysiske arealer, primært udendørs 

 Fagfordelingen kører efter planen 

 Valgfag kommer på dagsordenen til næste 

SB-møde 

 

 SFO 

 

Lederstillingen er i genopslag til besættelse pr. 1. 

august 

 

 Lærerne 

 

Opstarten er gået godt. Det kører 

 Eleverne 

 

% 



 Udvalg 
 

Trafikudvalget:  

Der er kommet svar fra kommunen ang. vores 

bekymring om trafiksikkerheden på Hartkornsvej 

og Ndr. Dragørvej. Kommunen forklarer, at der 

tidligere har været dialog med Føtex og Netto om 

lastbiler. Kommunen opfordrer til at man bruger 

stisystemet som sikker skolevej. Kommunen 

mener desuden, at busslusen på Ndr. Dragørvej 

har gjort vejen mere sikker. 

 

 Kommunalbestyrelsen % 

 SSP Mange unge hænger ud på skolens arealer om 

aftenen. De taber flasker på asfalten, så vi dagen 

efter skal feje glasskår op. Og der har været to 

indbrud i Dalen, hvor de har stjålet højttalere og 

en Play Station. Derudover har de forsøgt at 

tænde bål på grillkul. 

 

4. SB-valg Se vedhæftede bilag 2 og 3 

Der er nedsat en valgbestyrelse og valget finder 

sted den 3. juni. Der er 4 SB-medlemmer på valg: 

Jakob, Dorthe, Bjørn og Helle og ingen af dem 

genopstiller da deres børn går ud af skolen og 

derfor kan forældrene ikke fortsætte i SB.  

At være med i SB kræver f.eks. 10 årlige møder, 

andre møder med forvaltningen, deltagelse i 

underudvalg samt kommunikation med 

forvaltningen. Desuden udarbejdelse af 

høringssvar og gerne indslag i lokale medier eller 

på elektroniske platforme. 

 

5. Eventuelt 

 

Marius genopstiller ikke, da han fra det nye 

skoleår ikke længere er TR. Efter sommerferien 

indtræder Gabriel i SB som ny TR. 

 

 

 

 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

 

Godkendt med to rettelser fra Claes og Mette. 

   

 

 

Kommende møder: 

 

 


