
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes på Nordstrandskolen tirsdag 

den 29. september 2020 kl. 18.00-21.00 i 

Teatersalen. 

 

Forældrerepræsentanter: Claes Blok Clevin 

(formand), Mette Thesbjerg Klint (næstformand), 

Thomas Holte, Henrik Kjærsvold-Niclasen, 

Carsten Friis Toft, Cathrine Haarup Handryzick og 

Theis Kirkhoff Guldbech 

 

Kommunalbestyrelsen: Kim Dupont 

 

Skoleleder: Claus Peter Andersen 

Administrativ leder: Jacob Rønlev Kaarsted 

 

Medarbejderrepræsentanter: Gabriel Øberg og 

Thomas Søndergaard Petersen 

 

Elevrepræsentanter: Frederik Juel Hansen (8.D) 

og Oliver Schallert Anthonisen (7.D) 

 

Afbud: Jacob Rønlev Kaarsted 

 

Referant: Charlotte Rask 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Revideret mødeplan – Bilag 1 

Godkendt  

 

2. 

 

Valg af ordstyrer. 

 

Mette Thesbjerg Klint  

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Velkommen til nye medlemmer. 

Der har ikke været møder i de lokale råd og 

organer og derfor ingen meddelelser at 

videregive.  

 

 Skolen  

 

 

Sorgplanen er, desværre i sidste uge, blevet fulgt 

og revideret. Vi ønsker hele tiden at blive bedre 

til at håndtere sorgforløb. 

 

10. klasse var ved fagfordeling kun elever nok til 

en klasse, men omkring d. 4.9 kom flere elever til, 

så nu er der elever til 2 klasser.  Vi ansætter 



medarbejdere så vi har bemanding til to klasser 

og håndterer situationen imens. 

 

Ved suppleringsvalget til SB har der været en 

teknisk fejl, hvor 0. årgangs forældre ikke har 

kunne se opslaget omkring suppleringsvalg, 

derfor blev tidsfristen forlænget. Måske held i 

uheld for vi har haft 109 stemmer og dermed fået 

valgt 2 nye medlemmer. Valgt er Cathrine Haarup 

Handryzick og Theis Kirkhoff Guldbech. 

 

Arbejdsweekend d. 24.10. Som forlængelse af 

forskønnelsesudvalgets arbejde, har vi valgt at 

lave en arbejdsweekend til forskønnelse af vores 

bageste atriumgård.  

 

Vores stillerum bliver renoveret. Der har været en 

pædagogisk proces med involvering af 

medarbejdere og elever omkring indretningen af 

stillerummet. Vi har samarbejdet med en 

konsulent og en virksomhed om etablering af 

pædagogiske miljøer. Miljøet omkring 7. årgang 

bliver også renoveret i samme omgang. 

 

Udearealerne bliver også renoveret. 

Loungeområde og nye basketnet til de store, 

parkourbane til de mellemste og en ny agilitybane 

til de små med karrusel.  

 

Skolefoto er på vej ud til forældrene. Vi har haft 

nogle pædagogiske udfordringer med fotografen. 

Claus har haft samtale med ejeren, som har 

tilkendegivet, at det bliver bedre til næste år. 

Vi beslutter at giver dem en chance mere. 

 

Yngre Talenter 

Der har været 2 kandidater fra 6. årgang til 

deltagelse i Yngre Talenter og vi har valgt at 

tilmelde dem.  

Yngre talenter motiverer de fagligt dygtigste 

elever til faglig udvikling ved deltagelse i 

eksterne arrangementer.  

 

Forslag om sorggruppe  

I bilag 2 er der stillet et forslag om, at skolen skal 

lave en sorggruppe. Vi foreslår, at det er et 

kommunalt anliggende og tager det derfor med til 

skoleforvaltningen og beder dem om at etablere 

en sorggruppe. Vi kan bruge Nordstrandskolens 



erfaring som argumentation over for 

forvaltningen. 

 

Der bliver Covid 19 personale information i 

morgen onsdag. 

Vi skal have snak om, hvordan vi håndtere 

situationen når/hvis en klasse/årgang sendes 

hjem.  

 

 SFO 

 

Der er OL i denne uge på SFO med glade børn og 

glade voksne. SFO er i god udvikling med flere 

aktiviteter og børn, der ikke vil hjem.  

Der er sat tavler ud til forældrene, så de sammen 

med børnene kan se, hvad dagen i SFO byder på 

og dermed have en dialog med børnene om 

tilbuddene.  

 

 Lærerne 

 

Uge 39 har i haft naturfagsfestival som trods 

covid19 restriktioner var en god og sjov uge med 

mange anderledes aktiviteter.  

Vi har trukket vores skolefodboldhold pga 

covid19. 

 

 Eleverne 

 

Elevrådet har drøftet elevrådets funktion og 

værdier.  

Der er valgt medlemmer til det fælles elevråd.  

Eleverne synes der er godt sammenhold på skolen 

både med de andre elever og med lærerne.  

Elevrådet har spillet skolespillet. 

 

 Udvalg 
 

Til trafikudvalget Hyldeengen. 

Vi får svar tilbage fra trafikundersøgelsen i denne 

uge. Det vil give trafikudvalget noget at arbejde 

videre med.    

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

2 ting er i fokus i øjeblikket; en ny skolepolitik 

(med trivsel i centrum) og budgettet som 

forhåbentlig i dag vedtages enstemmigt. 

Skoleområdet tilføres penge og vi ønsker flere 

Dragør børn inkluderet i vores lokale skolemiljøer 

(under hensyntagen til de andre skolebørn). 

Der arbejdes på, at der er afsættes midler til 

kompetenceudvikling og lokale læringsmiljøer. 

Der arbejdes også på et større samarbejde mellem 

skole og klub. 

 

4. Skolepolitik 1½ time 

 

Spil, dialog/debat 

Den bedste gruppe vandt! 

 

 



5. Kommunikationsprincip Drøftet og tages op igen 

Bilag 3 

 

6. Ferieplan Drøftet 

Bilag 4 og 5 

Godkendt 

 

   

   

   

   

. Eventuelt 

 

Eleverne har fundet ud af at åbne toiletterne med 

sakse. Vi tager det med til SFO. 

 

 

Kl. 
20.45 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

Godkendt 

 

 

Kommende møder: 

 

Bevægelse i skolen  

Supplering af mobilpolitik ved skolebal 

Traditioner præsenteres for SB i foråret – udskydes til oktober 

Ny navngivning af klasserne til A, B og C til drøftelse 

Princip nr. 8 (for SFOen) 

Opfølgning på økonomi og fravær 

Ny - Knallerter – ved cykelparkeringen 

 


