
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: Kim Dupont 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Rækkefølgen på bilagsnumre gøres fortløbende i 

referatet. 

 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette Klint blev valgt. 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

- Skolepolitik/skoleorgan 

Der var møde mandag i Det Rådgivende 

Skoleorgan. Vi diskuterede, hvor vi er i processen 

om kommunens skolepolitik. Det udleverede spil 

er blevet spillet rigtig mange gange. Der blev 

konkluderet, at vi er 70-75 % færdig med 

politikken. Et andet punkt om skolepolitikken går 

på, at der ikke kun vægtes karakterer, men også 

de mere bløde punkter. 

Claes sender et bilag. 

 

Efter dette møde samledes de 3 

skolebestyrelsesformænd, de 3 skoleledere, 

formanden for Det Rådgivende Skoleorgan 

Anette samt kommunaldirektør Henrik Harder, 

direktør Asger og Skolechef Rasmus og 



diskuterede vedtagelse af budgettet for 2021. Der 

var kritik fra Nordstrandskolens 

bestyrelsesformand om, at processen ikke har 

været god eller gennemskuelig. Det vedtagne 

budget indeholder besparelser, der helt klart ikke 

var gennemtænkt på beslutningstidspunktet, og 

konsekvenserne ser vi først nu. 

Der er lagt op til en fortsat diskussion om, 

hvordan vi får mest mulig skole for de 

budgetmidler, vi nu har. Det virker ikke som om, 

vi slipper for besparelser. 

Claus fortalte, at skolen arbejder med de 

besparelser vi har fået udmeldt (800.000-

1.200.000 kr.) 

Sagen er, at der stadig er usikkerhed herom. 

 

 Skolen  

 

- Skolen har ansat en ny lærer pr. 1/1-21 i 

indskolingen pga. en opsigelse tidligere på 

efteråret 

- Der er lidt uro på 6. årgang. Skolen er på 

opgaven og involverer bl.a. forældrene 

- Forbedringer på skole/SFO: 

Claus viste billeder af nye udearealer 

De er næsten færdige 

 

 Lærerne 

 

Lærerne er glade for de nye tiltag både inde og 

ude. 

Lærerne lider stadig under, at de ikke kan samles 

alle sammen pga. coronarestriktionerne, og det 

slider lidt. Heldigvis er vi gået fri for smitte. 

 

 Eleverne 

 

En del udskolingselever er forundrede over, at de 

ikke må bruge det afspærrede løbehjulsområde i 

mellemtrinnets skolegård. 

Det kunne være rart med en løsning på krydset 

ved bakken og banerne ved udskolingen. Der kan 

opstå farlige situationer. 

Måske kunne vi spørge hende, der laver den 

anden trafikanalyse på skolen, om hun har hørt 

noget. Ellers inviterer skolelederen elevrådsmed-

lemmerne til møde på kontoret om sagen. 

 

 Udvalg 
 

På kommunens hjemmeside kan man som borger 

gå ind på påpege ting, der ikke fungere på bl.a. 

bygninger. Thomas tager et par billeder af 

foldevæggen i idrætssalen i denne uge, og 

sammen med et lille skriv, sendes det til 

kommunen. 

Punktet tages på næste møde 



Mht. problematikken omkring bakken ved 

boldbanen skal der skrives et brev til kommunen 

– Theis og Henrik tager sig af sagen 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

 

 Opfølgning på økonomi og fravær 

 

Status på vikarforbrug ved JK 

Bilag 1.1 og 1.2 

 

Sygefraværet for de seneste 12 måneder er næsten 

tilbage på niveau med fraværet for de forrige 12 

måneder. Det gælder både kort- og langtidsfra-

været, hvilket primært skyldes corona-situationen. 

Der er en del medarbejdere, der bliver testet for 

mulig infektion, og det er derfor sygefraværet 

stiger. 

Udgifterne til vikarer er desværre også tilbage på 

tidligere niveau, hvor 2020 forventes at blive det 

samme som 2019. 

 

4. SFO – mål og indholdsbeskrivelse ved  

Jens Aage. Start 19.30 – slut 20.00 

Høringssvar afgives herefter. 

 

Drøftelse 

Bilag 2.1 og 2.2 

 

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 

 

Jens Aage gennemgik fundamentet for SFOen, 

der udgøres af fire punkter: medarbejderne, 

faciliteterne, aktiviteterne og omdømmet 

Derpå redegjorde han for udviklingen af SFOen, 

der forløber i 3 faser: 



Fase 1 er, hvad der hurtigt kan gøres noget ved, 

bl.a. aktiviteter og kommunikation. 

Fase 2 er, hvad der kan gøres på mellemlang sigt 

(3-8 måneder), bl.a. yderligere forskønnelse, 

medarbejderudvikling og fede aktiviteter i 

coronatiden. 

Fase 3 er fra og med næste skoleår, hvor fokus er 

på bedre samarbejde, både med lærerne og skolen 

samt internt i SFOen, flere nye og faste aktiviteter 

samt udvikling af nye rammer i nærmiljøet. 

 

Der bliver også arbejdet med  

- fællesskab og relationer,  

- natur og science,  

- musik og drama,  

- digital dannelse,  

- fri leg og kreativitet,  

- traditioner og 

- sundhed og bevægelse 

 

Skolebestyrelse takkede for en god og grundig 

gennemgang og der var mange roser til Jens Aage 

og forventningerne til de mange planer, der blev 

præsenteret, er store. 

 

Der var ikke tilslutning til et lektierum i SFOen. 

SFOen skal nok i stedet bakke op om emner fra 

skolen, men på en anden måde. 

 

Claus og Jens Aage skriver et udkast til et 

høringssvar, der sendes til skolebestyrelsens 

medlemmer torsdag i denne uge. 

 

 

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

 

Drøftelse  

Bilag 3 

 

SFO-princippet er vendt på et pædagogmøde, og 

pædagogerne bakkede op om det. 

 

Der blev vedtaget enkelte rettelser. Det 

fremlægges som orientering til næste møde. 

 

 

6. Ledelsesstruktur Orientering 

Vi er i proces med en ny struktur. Vi går fra 7 til 

5 ledere, dem der er her i dag. Der bliver kun tale 

om små justeringer, og f.eks. består de 3 

afdelinger også fremadrettet. 

 



7. Skolestyrelsesvedtægt i høring. Drøftelse og svar afgives 

Bilag 2.1 og 2.2 

 

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 

 

Den nye styrelsesvedtægt virker kortere og mere 

præcis end den gamle.  

Mht. tilsynet med SFOen virker forslaget 

fornuftigt.  

Mht. til læseplaner lægger økonomien en 

begrænsning i, hvor ofte vi kan skifte 

læringssystemer. Skolebestyrelsen har tillid til at 

skolens måde at styre arbejdet med læseplanerne. 

 

Carsten skriver et udkast til høringssvar i denne 

uge. 

 

 

8. Eventuelt 

 

Skolen er med i en kampagne i uge 5 om vores 

skolepatrulje. Kampagnen går ud på at anerkende 

vores skolepatruljer, og det kan gøres ved at 

foretage forskellige aktiviteter ift. patruljerne, så 

som at servere lun kakao til dem, få politiet ud og 

skrive en artikel til Dragør Bladet. 

 

 

Kl. 
20.45 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

Referatet blev godkendt 

 



Kommende møder: 

 

Lektier i indskolingen 

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

Traditioner præsenteres for SB i foråret – udskydes til januar 

Princip for SFOen (nr. 8) – blot til orientering 

 


