
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes på Nordstrandskolen onsdag 

den 28. oktober 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 Handryziak 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.C) 

 

Afbud: Kim, Frederik, Oliver 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Pkt. 5 og 6 til sidst 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette blev valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Formanden redegjorde for en dialog omkring 

budget 2021 han har haft med kommunal-

bestyrelsen. Skolen kommer til at opleve 

besparelser til næste år. 

Der var opbakning til formanden for den dialog 

han har haft. 

Der har været møde i det rådgivende skoleudvalg 

om udeskole og hvordan vi bruger FN’s 

verdensmål. Udeskoler koster ekstra midler der 

desværre ikke stemmer overens med 

besparelserne for næste år. 

Claus kommenterede hvordan skolerne konkret 

arbejder med verdensmålene. Vi arbejder med 

dem i to faser, og skolerne kan selv være med til 

tilrettelægge arbejdet, og vi har f.eks. på 



Nordstrandskolen arbejdet med målene i en 

temauge (uge 39) og igen i uge 6 i 2021. 

 

 Skolen  

 

- Covid19 – orientering 

Mange ture ud af huset er aflyste eller 

begrænsede. Vi beslutter sag for sag hvad vi 

godkender.  

Brobygning for 10. klasse blev aflyst i denne uge 

og 8. klassernes er ligeledes aflyst. 

Kommer man fra i morgen ind på skolen skal man 

bære mundbind. Dette gælder kun gæster, ikke 

skolens elever eller ansatte. 

Skole/hjemsamtaler bliver afviklet men med 

forholdsregler.  

Hvis en elev bliver smittet har skolen også 

forholdsregler for det. Skolen har så vidt muligt 

begrænset smittefaren mellem årgangene og 

klasserne. 

Om der skal afholdes forældremøder over teams 

ved vi ikke pt. Det kan lade sig gøre, det er ikke 

optimalt, men det er bedre end ikke at afholde 

dem. 

Forældrene savner at afholde forældremøderne. 

Der var forældre der oplevede at den forskudte 

undervisningstid ikke altid startede som meldt ud. 

En opfordring til skolen om at præcisere 

mødetidspunkterne. 

Skolen tager opfordringen op, og vil afvikle 

forældremøderne på Teams. 

 

- Arbejdsweekend 

Der blev leveret en rigtig god indsats i weekenden 

med at etablere et udeareal i en af skolens 

atriumgårde. Der er nu muligheder for at lave 

udeundervisning. Det vil vi gerne lave mere af. 

 

- Lærerens dag 

Den var lidt svært at afholde grundet 

restriktionerne, men vi anerkendte hele personalet 

bl.a. med chokolade. Der var også opbakning til 

at anerkende hele personalet dvs. også pædagoger 

mm., og det arbejder vi med at det også skal være 

næste år. 

 

- Ny arbejdstidsaftale i proces 

 

- Undervisning af nye 

skolebestyrelsesmedlemmer 

Claus, Claes og de 4 nye medlemmer deltager i 

møde den 9. november kl. 17-20 omhandlende 



undervisning af nye skolebestyrelsesmedlemmer. 

Det bliver nok også på Teams. 

 

- Bevægelse i skolen – orientering 

Skolen har et udvalg der arbejder med bevægelse. 

Der er en god energi i gruppen, men det er svært 

at løbe i gang på grund af restriktionerne. Et 

indledende kursus i november med eksterne 

konsulenter må sandsynligvis aflyses.  

 

- Forretningsorden ang. suppleanter 

Skolebestyrelsen er nu fuldtallig. Men skal 

suppleanterne deltage i møderne? Der står ikke 

nogen steder i reglerne, at de skal deltage i møder, 

og forslaget er, at suppleanterne skal først skal 

deltage ved længerevarende fravær. Dette var der 

overordnet tilslutning til. 

Vi opdaterer forretningsordenen for 

skolebestyrelsen med denne beslutning. 

 

- Skudepisoden A. P. Møllers Allé 

Skolen har håndteret orienteringen efter reglerne, 

og vi er i tæt kontakt med de involverede elever 

og forældre. 

Da det er en politiforretning og episoden er 

foregået uden for skolen, er det ikke noget vi 

informerer bredt om. 

 

 SFO 

 

- Nyt projekt ansøgt 

Til næste skolebestyrelsesmøde kommer den nye 

leder Jens Aage på besøg. Vi har søgt penge til et 

atronautprojekt, som skulle give mere liv i 

SFOen.  

Vi skal desuden lave to høringssvar om mål og 

indhold for udviklingen af SFOen, hvilket Jens 

Aage kommer og orientere om. 

Vi kobler princip nr. 9 for Skolebestyrelsen 

sammen med, at der nu er kommer en ny leder til. 

OL-ugen var en stor succes med mange glade 

børn, som ikke ville hjem. Det er sådanne 

projekter vi gerne vil kendes for, og det er vi 

allerede i gang med at lave flere af. 

Der var et spørgsmål om vi skal invitere 

pædagoger mere permanent ind i 

skolebestyrelsen. Lederen kan altid inviteres. 

Vi arbejder på at etablere et forældreråd for 

SFOen, bestående af forældre og SFO-lederen. 

Claus er som skoleder øverste for både skolen og 

SFO. Det er i øvrigt kommunalbestyrelsen der 



bestemmer reglerne for hvem der deltager i 

bestyrelserne.   

 

 Lærerne 

 

Det fylder meget for lærerne at vi er ramt af 

COVID 19.  

Vi oplever meget stor lydhørhed fra skolen hvis 

der er udfordringer. F.eks. har skolen indkøbt 

visirer som en lærer pt. har taget imod. 

Lærergruppen er delt i tre mindre grupper og 

sidder 3 forskellige steder på skolen. Vi får det 

bedste ud af situationen. 

God beslutning lederne imellem at brobygning for 

8. og 10. klasserne blev aflyst. Der var lidt 

utryghed blandt eleverne ved det, og eleverne var 

glade for at det blev aflyst.  

Det er dog lidt svært for lærerne at have føling 

med sine kolleger, nu hvor vi er delt i tre grupper. 

 

Knallerterne er parkeret i cykelskurerne ved 

udskolingsbygningen, og nogle af eleverne bruger 

stisystemerne på vej til skole på knallert. 

Skolebestyrelsen besluttede, at knallerter har ikke 

noget at gøre i cykelskurerne og i skolegården. De 

skal holde på græsarealet foran skolen ud mod 

Hartkornsvej. Vi skriver det ind i ordensreglerne. 

 

 Eleverne 

 

 

 Udvalg 
 

Foldevæggen i idræt er gået i stykker. Den kan 

dele idrætshallen i to, og det er den mekanisme 

der er gået i stykker, så hallen netop ikke kan 

deles i to. Det koster 1 mio. kr. at udskifte, og det 

er forvaltningens ansvar. Vi har rettet 

henvendelse til forvaltningen, men det er der ikke 

kommet noget ud af.  

Thomas Holte og Theis Guldbech skriver et 

venligt og bestemt brev til forvaltningen om at 

den skal udskiftes. Særligt under COVID 19 er 

det nødvendigt at kunne dele hallen op. Dette vil 

også komme foreningerne, der bruger hallen, til 

gode.  

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

 

4. Ordensregler – enkelte ændringer. 

(Sneregler og løbehjul) 

Drøftelse 

Bilag 1 

Elevrådet har bidraget til ordensreglerne, bl.a. 

med hensyn til snekastning og løbehjul. 

Her skriver vi reglerne for knallerter ind. 

Reglerne blev godkendt. 



 

5. Budgetreduceringer. Herunder en 

økonomisk orientering 

Drøftelse  

Bilag 2 

Tallene ændrer sig hele tiden og det er derfor 

svært at være meget sikker i hvordan tallene 

hænger sammen.  

I første omgang skulle vi spare 1,3 mio. kr. i 

2021. Som det ser ud lige nu skal vi spare 1,05 

mio. kr. Om det bliver ændret ved vi ikke. 

Når vi kender budgetudmeldingen sammen med 

resultatet for 2020 kan vi begynde at danne os en 

ide om hvordan 2021 ser ud. 

Det blev drøftet hvad forskellige besparelser har 

af konsekvenser, samt hvad skolebestyrelsen kan 

gøre for at minimere besparelserne. Claes vil tage 

kontakt til de to andre skolebestyrelser og 

koordinere indsatsen. 

Skolebestyrelsen er meget bekymrede for 

konsekvenserne af besparelserne og den ikke-

transparente måde de er blevet til på. Og hvilke 

konsekvenser det har for skolens muligheder for 

at tilbyde en god skole. Det at vi skal spare 0,6 

mio. kr. til en didaktisk leder samtidig med at 

skolen skal inkludere flere udsatte elever, hænger 

ikke umiddelbart sammen. 

 

6. Kommunikationsprincip Drøftelse og beslutning 

Bilag 3 

Vi har lavet et princip for Aula-kommunikation. 

Princippet skal bruges til at holde den gode tone i 

kommunikationen på Aula. 

Forslaget blev diskuteret og Mette formulerer den 

sidste sætning og sender det efterfølgende til 

godkendelse på mail.  

Den øvrige del af princippet godkendte 

skolebestyrelsen. 

 

7.  Ny navngivning af klasserne   C, D, E/A, B og C til drøftelse 

Der er stillet som forslag at vi skal gå tilbage til 

A, B, C navngivning af klasserne. 

Da Nordstrandskolen og Dragør Skole blev 

adskilt tog Dragør Skole A og B med sig og 

Nordstrandskolen beholdt C, D og E, der i dag  

er en identifikation af vores skole. 

Vi skal investere en del administrative ressourcer 

i at lave det om, og effekten vil ikke være stor. 

Der var bred opbakning til at fortsætte med C, D 

og E, og det blev herefter beslutte at fortsætte. 

 



8. Eventuelt 

 

Thomas Holte oplyste at vi ansætter en 

matematiklærer til 10. klasse i en midlertidig 

stilling, tidsbegrænset til sommer 2021. 

Natalie (ingeniørstuderende) vil gerne komme til 

januar og præsentere resultaterne af hendes 

trafikanalyse. 

 

 

Kl. 
20.45 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

Referatet blev godkendt. 

 

Kommende møder: 

 

Supplering af mobilpolitik ved skolebal 

Traditioner præsenteres for SB i foråret – udskydes til november 

Princip nr. 8 (for SFOen) 

Opfølgning på økonomi og fravær 

Ny - Knallerter – ved cykelparkeringen 

 


