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Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes på Nordstrandskolen tirsdag 

den 2. juni 2020 kl. 18.00-21.00 i Teatercafeen i 

kælderen. 

 

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: Alexander og Maja 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Ros til skolen for opstarten af 6.-10. årgang. 

Dejligt med Ungdomsskolen der tager hele dage 

med klasserne. 

Det blev fra skoleledelsens side understreget, at det 

faglige niveau påvirkes af, at der fortsat undervises 

efter en nødplan.  

 

 Skolen  

 
 SB-valget – supplementsvalg 

Bilag 1  

Vi havde brug for 4 nye forældrevalgte 

SB-repræsentanter, men vi har kun 

modtaget tilsagn fra to kandidater, der 

således er valgt. Til efteråret foretages der 

så suppleringsvalg.  
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SB drøftede, hvorfor der kun var to 

kandidater, der havde meldt sig. Det kan 

skyldes, at vi ikke har været gode nok til 

at reklamere for SB-arbejdet, eller fordi 

skolen er i så god gænge, at der ikke er 

den store interesse blandt forældrene. 

Valgbestyrelsen består af Formanden 

(Claes), Skolelederen (Claus) og 

Næstformanden (pt. vakant). 

 

 9. og 10. kl. sidste skoledag 

Skolen laver en arrangement under 

hensyntagen til de retningslinjer der 

ligger. Der kommer også en lille 

overraskelse. 

Nogle elever er dog kede af, at de ikke må 

kaste med karameller. Beslutningen er 

truffet af forvaltningen og giver god 

mening da vi skal begrænse 

smitterisikoen.  

9. og 10. klasserne får fri 1 uge tidligere i 

år. 

 

 Fagfordeling og ansættelser 

Fagfordelingen er slut og mangler et lille 

tjek hos lærerne inden det meldes ud til 

forældre og elever. 

Fagfordelingen startede en måned 

tidligere end ellers så selv om corona-

krisen har forsinket processen, har det 

ikke haft så stor negativ virkning. 

Lærerne føler sig under et inddraget i 

fagfordelingen. Det er gået meget bedre 

end de sidste år. 

 

Skolen har trods ansættelsesstop i 

kommunen fået lov til at ansætte en ekstra 

sekretær.  

Sekretærstillingen skal overtage 

administrativt arbejde på tværs af 

ledergruppen og dermed frigive tid til 

mere ledelse og lærer/pædagog-arbejdet. 

Under normale omstændigheder ville 

skolen selv kunne beslutte at ansætte en 

ekstra sekretær, men det er en 

forvaltningsbeslutning i denne tid. 

 

 Corovid19 – elevrefleksioner.  

Bilag 2 
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Eleverne i 6-9 klasse har svaret på 6 

spørgsmål som lærerne har stillet om det 

faglige og sociale niveau, både da 

eleverne var hjemme og mens de er på 

skolen. En af de vigtigste konklusioner fra 

lærerne er, at eleverne har rigtig meget 

brug for sociale aktiviteter. 

 

 SFO-børn. Aktiviteter sættes i gang for at 

fremme lysten til at komme igen. 

Alle børn der gerne vil tilbage bliver 

tilbudt at komme tilbage. 

Der er gode erfaringer med, at forældrene 

afleverer deres børn uden for skolen. Det 

gør afleveringen lettere og timerne kan 

starte til tiden. Skolen overvejer, om 

indskolingsforældre også fremover skal 

aflevere deres børn udenfor, når det nye 

skoleår starter. 

 

 SFO 

 

Ansættelsesudvalg nedsættes. 

Mette blev valgt for Skolebestyrelsen. 

 

 Lærerne 

 

Marius hører ikke så meget fra lærerne om hvor-

dan det går, og det plejer at være et godt tegn. 

 

 Eleverne 

 

 

 Udvalg 
 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Kim fortalte, at liste T er kommet med i 

konstitueringen, hvilket betyder at der nu er 12 ud 

af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag 

beslutningerne, hvor der tidligere var mere lige 

afstemninger. Det er der kommet et godt og bedre 

samarbejde ud af. 

Kommunens økonomiske situation fylder 

naturligvis meget. 

Der skal vedtages en ny skolepolitik. Der tegner 

sig et billede af to lidt forskellige linjer. Den ene 

er at være livduelig, med fokus på mål og 

resultater. Den anden linje bærer præg af, at fokus 

ikke er på hvad man skal efter folkeskolen (det 

skal være sjovere at gå i skole). Dette skal 

diskuteres, og i virkeligheden kan det ende med 

en helt tredje vej, der kombinerer elementer fra de 

to første linjer. 

Processen varer måske et halv år. 

Interessenterne er blevet lovet at de bliver hørt ift. 

udformningen af den nye skolepolitik, men i 
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sidste ende er det politikerne i det rådgivende 

skoleorgan der beslutter den. 

 

4. Princip for lektier - færdiggøres Bilag 3 

De første 2 ½ sætning under beskrivelse slettes. 

Herefter blev princippet vedtaget. 
 

5. Valgfag i udskolingen  

 

Bilag 4 

Nyt katalog for valgfag blev præsenteret. Der er 

tre valgfalg, og som noget nyt skal eleverne 

igennem dem alle tre. Det er "Sprog", "Puls og 

præsentationsteknik" og "Fagligt Brush Up". 

Forslaget blev vedtaget med 6 stemmer for, 2 

imod og 1 undlod at stemme. Kun forældrevalgte 

og medarbejdervalgte kunne stemme. 

 

6. Princip for kommunikation i Aula Bilag 5 

Claus præsenterede oplæg til retningslinjer for 

kommunikation mellem hjem og skole på Aula. 

Skolebestyrelsen bakkede op om oplægget og 

opfordrede til at arbejde videre med det og 

opfordrede til, at principperne kunne udbredes til 

også de andre skoler i Dragør Kommune. 

 

Herudover var der en række forskellige 

bemærkninger bl.a. hvad er ”de fælles 

spilleregler” og ”rette vedkommende” under 

punkt 7 og 8,  

Måske kunne princippet suppleres med en 

tilsvarende for elevers kommunikation på alle 

øvrige platforme end AULA. 

 

Forslaget sendes i høring i elevrådet og til 

drøftelse i LMU. 

 

7. Evaluering af skolebestyrelsens arbejde i 

det forgange år 

 

Vi fortsætter med at kommunikere via Outlook, 

men forsøger at sende alle bilag og dagsorden 

samtidig. 

Året har båret præg af et meget anderledes år end 

tidligere og til det bedre. 

Vi har brugt meget tid på høringssvar. 

Det er engagerede medlemmer der har noget på 

hjertet så det kan være svært at holde tidplanen. 

Vi vil fremover tilstræbe at godkende referatet på 

mødet i stedet for at sende det ud efterfølgende. 

 

Mødet var samtidig sidste møde for  

- Bjørn 

- Dorthe 

- Helle 
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- Jakob 

- Marius 

 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer udtrykte en stor 

tak for den engagerede indsats i bestyrelsens 

arbejde gennem årerne. 

 

8. Eventuelt 

 

Alle børn cykler-kampagnen er til efteråret. 

Nordstrandskolen bør deltage. 

 

Dorthe opfordrede skolen til at lade forældre med 

børn med f.eks. angst få lov til at bruge deres 

egne ressourcer for selv at hjælpe sit barn. Det 

gælder selvfølgelig kun i de tilfælde, at skolen 

ikke har ressourcer til at hjælpe eller støtte eleven. 

 

Skolen er i dialog med forvaltningen om at 

udarbejde nogle mere nutidige former for at 

kunne møde og opsamle udfordrede elever. Her er 

samarbejdet mellem forældrene og skolen vigtig. 

 

Der mangler en klagevejledning i forhold til 

problemer med samarbejdet på skolens 

hjemmeside. 

 

 

 

 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

 

 

 

Kommende møder: 

 

 

Bevægelse i skolen  

Skolens visioner og værdier 

Kommunikationsstrategi for NSS – Princip udarbejdes 

Forældreforening på banen. Besøger SB i sep. 

Forskønnelsesudvalg – udskudt pga. besparelser 

Supplering af mobilpolitik med skolebal 

Traditioner præsenteres for SB i foråret – udskydes til august 

Ny navngivning af klasserne til A, B og C 

Princip nr. 8 (for SFOen) 

Opfølgning på økonomi og fravær 

 

 


