
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes på Nordstrandskolen onsdag 

den 24. november 2020 kl. 18.00-21.00 i Teams. 

 

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 Mathilde Juul Møller (8.D) 

 

Afbud:  

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

- Skolepolitik/skoleorgan 

 Skolen  

 

- Forbedringer på skole/SFO 

-  

 Lærerne 

 

 

 Eleverne 

 

 

 Udvalg 
 

Brev til forvaltningen ang. idræt 

 Kommunalbestyrelsen 

 

 

 Opfølgning på økonomi og fravær 

 

Status på vikarforbrug ved JK 

Bilag 3.1 og 3.2 

4. SFO – mål og indholdsbeskrivelse ved 

Jens Aage. Start 19.30 – slut 20.00 

Høringssvar afgives herefter. 

Drøftelse 

Bilag 1.1 og 1.2 

 



 Skoleudvalget har på sit møde den 8. oktober 

besluttet at sende udkast til SFO mål og 

indholdsplaner i høring hos skolebestyrelserne. 

 

Udvalget havde følgende bemærkninger til SFO 

mål og indholdsplanerne, som skolebestyrelserne 

bedes forholde sig til: 

- Tilføjelse af tydelig slutdato. 

Administrationen foreslår at tilføje at SFO 

mål og indholdsplaner er gældende til og 

med skoleåret 2022-2023 

- Evt. tilføjelse af lektiehjælp. 

Administrationen foreslår, at der tilføjes et 

afsnit, der beskriver hvordan SFOen 

arbejder med lektiestøtte – forslag til 

afsnit er vedhæftet i separat dokument 

”læringsmiljø (lektiestøtte)” 

- Evt. tilføjelse af ydereligere info om 

Gaming i SFO. 

 

Høringsfrist er mandag den 30. november kl. 9.00 

 

5. Princip nr. 8 (for SFO’en) 20.00 – 20.15 

 

Drøftelse  

Bilag 2 

 

6. Ledelsesstruktur Orientering 

7. Skolestyrelsesvedtægt i høring. Drøftelse og svar afgives 

Bilag 1.1 og 1.2 

 

Skoleudvalget har på sit møde den 8. oktober 

besluttet at sende udkast til ny skolestyrelses-

vedtægt i høring hos skolebestyrelserne. 

 

Udvalget havde følgende bemærkninger til 

skolestyrelsesvedtægten, som skolebestyrelserne 

bedes forholde sig til: 

- I bilagets afsnit 2 vedrørende 

skolebestyrelsens beføjelser og 

arbejdsopgaver, skal der laves en 

henvisning til, at skolebestyrelsens ansvar 

også omfatter SFO jf. afsnit 6. 

- I bilagets afsnit 2 vedrørende 

skolebestyrelsens beføjelser og 

arbejdsopgaver, skal der beskrives, hvad 

det i praksis betyder, at skolebestyrelsen 

har til opgave at udarbejde forslag til 

Kommunalbestyrelsen om skolens 

læseplaner.  

 

Høringsfrist er mandag den 30. november kl. 9.00 



 

8. Eventuelt 

 

 

 

Kl. 
20.45 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

 

 

Kommende møder: 

 

Supplering af mobilpolitik ved skolebal (skoleballet er udskudt til foråret) 

Traditioner præsenteres for SB i foråret – udskydes til januar 

 


