
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes tirsdag den 19. januar 2021 kl. 

18.00-21.00 over 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: Carsten, Theis og Mathilde.  Kim deltog til 

kl. 18.25 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Kommunalbestyrelsen starter 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Kim orienterede bestyrelsen om møde i 

Skoleudvalgsmøde i går tirsdag. Der var kun få 

punkter. Et af punkterne der var på, var Mål og 

Indholdsbeskrivelser fra høringen for SFOerne. 

Der blev bl.a. drøftet gaming på SFOen, og det 

skal der være en pædagogisk mening med. Der er 

et politisk ønske om, at forældrene skal have en 

orientering, hvis deres barn er med i f.eks. 

skydespil, der ikke er alderssvarende. Endelig er 

der ikke rigtig opbakning til, at der skal læses 

lektier i SFOen. 

Derudover er skolepolitikken sendt i høring. Der 

er fokus på trivsel uden at glemme det faglige. 

Der blev orienteret om kvalitetsrapporten. Et 

nedslag er, at 99 % af 3. klasserne er tilfredse 

med at gå i skole. 



Det ser ud til at vi næste skoleår kan holde 

klassekvotienten på 24 i de nye børnehaveklasser. 

Der er også opmærksomhed på 9. klassernes 

afgangsprøver til sommer. 

Det blev herefter diskuteret i skolebestyrelsen, 

hvad vi kan gøre for at få en afklaring af hvordan 

den økonomiske tildelingsmodel af 10. klasserne 

skal ske. Kim vil tage det op på næste møde i 

Skoleudvalget. 

 

 Formanden 

 

 

 Skolen  

 

- Covid 19 – status 

Vi har taget erfaringerne fra foråret med ind i 

denne fase af coronaen, og vi lærer hele tiden. 

F.eks. at undervisningen tilpasses de enkelte 

årgange og de enkelte klasse ift. hvad der giver 

mening. Og det er ud fra, at de retningslinjer vi 

har, er relativ brede. 

Skolen er lidt bekymret for vore elevers trivsel. 

Vi prøver at finde nye veje hele tiden. Forældrene 

kan også være usikre på, hvad der forventes af 

dem afhængig af hvilket klassetrin deres børn er 

på. 

Vi bliver selvfølgelig alle sammen bedre til de 

elektroniske platforme og variationen af 

undervisningen stiger. Men vi håber, at eleverne 

snart får lov til at komme tilbage. 

Vi har 15 elever, der er på skolen, og det trives de 

godt med. Resten af eleverne virker som om, de 

længes efter at komme op i klassen igen. 

Corona-situationen trækker i det hele taget store 

veksler på alle, og vi ønsker alle at det snart er 

ovre. 

Pædagogerne har også lavet forskellige tiltag, 

bl.a. videoer hvor der læses op ad en bog, der 

lægges ud til eleverne. 

 

- Skolepolitik 

Høringsmateriale er på vej til skolebestyrelens 

medlemmer. Der er 4 strategispor: Ingen er alene, 

lyst til læring, rum til læring og rødder. 

Materialet diskuteres på næste SB-møde 

 

- 10. kl. projekt 

Vi mulighed for at uddanne vores elever som 

trænere i padel. Alle kan prøve padel og 

efterfølgende er der plads til uddanne 6-8 elever. 

Vi vil også spørge forvaltningen om de vil være 



med til at finansiere projektet. Meningen er at 10. 

klasserne kan vise spillet til skolens 8-9. klasser. 

Projektet kan være med til at brande 

Nordstrandskolen og trække flere elever til 

skolen. 

Der var tilslutning i bestyrelsen til projektet. 

 

- Kvalitetsrapporten 

Nordstrandskolen ligger over landsgennemsnittet 

for afgangseksaminerne for 9. klasserne. 

 

- Skoleindskrivning 

Der kommer som tidligere nævnt 24 i hver 0. 

klasse, og det ser ud til, at der ikke bliver 

problemer med fordelingen de 3 skoler imellem. 

Der bliver lavet en film, der præsenterer skolen 

og SFOen, og som kan sendes til potentielle 

forældre. 

 

 Eleverne 

 

Nødundervisningen fungerer sådan set fint. Nogle 

lærere er gode til det og er meget på, men andre 

lærere ikke er helt så synlige.  

Elevrådet mødes ikke, men det kunne være en ide 

at få det store elevråd op at køre. 

Frederik savner at komme udenfor, fordi der er 

meget skærmundervisning. 

Lærerne prøver at videns dele på afdelingsmøder, 

og på den måde inspirere hinanden. 

Der kommer et spørgeskema til eleverne med 

spørgsmål til deres trivsel. 

Eleverne kan også tage fat i deres kontaktlærer, 

for bringe ønsker videre. 

 

 Lærerne 

 

Det er hårdt med den megen skærmundervisning 

der er meget forberedelsestungt. Lærerne er ved 

godt mod, men der er udfordringer, f.eks. at 

aktivere de store klasser til udendørs bevægelse. 

Lærerne er glade for den lokalløn, de fik udbetalt 

med december-lønnen, men kede af at tillægget 

stopper. Det gør efter lærernes opfattelse ikke 

rekrutteringen af lærere til Dragør nemmere. 

Der er et godt samarbejde internt på skolen om 

håndteringen af fjernundervisningen. Det at 

differentiere undervisningen ift. klasserne og 

årgangene virker godt. 

 

 Udvalg 
 

Theis har lavet en video og et skriv der er sendt til 

forvaltningen om trafikforhold omkring skolen. 

Kommer på næste SB-møde. 

 



4. Årshjul for skolebestyrelsen 

 

Bilag 1. Årshjul. 

Claus har lavet et udkast og andre emner kan 

komme på. Det kan være svært at programsætte 

nogle punkter, f.eks. høringssvar. Men 

dokumentet skal være et styringsværktøj.  

Måske skal vi også en gang årligt revidere det til 

brug for næste år. 

For at få punkter på dagsordenen kontakter man 

Claus. Der kommer også punkter til dagsordenen 

på selve bestyrelsesmøderne. 

Der var tilslutning fra bestyrelsen til at bruge 

årshjulet. 

 

5. Budget ved JK 

 

Bilag 2. Sygefravær. Sygefraværet er steget med 

7 % fra 2019 til 2020. Skyldes corona-situationen. 

 

Bilag 3. Vikarudgifter. Vikarudgifterne er 

tilsvarende steget ca. 100.000 kr. ift. 2019, hvilket 

også er relateret til corona-situationen. Det gør 

det svært at spare på vikarudgifterne som 

situationen er nu. 

 

Bilag 4. Corona-udgifter. Skolen har haft direkte 

udgifter på 166.000 kr. og har fået refunderet ca. 

halvdelen. 

 

Bilag 5. Stigning i ejendomsskatter. Udgifterne er 

reelt steget med 45 % fra 2019 til 2021 som følge 

af stigende udgifter til Amager Ressource Center. 

 

Bilag 6. Budget for UV-udgifter 2021. 

Midler afsat er stort set som i 2020, men enkelte 

mindre omprioriteringer. F.eks. er kontoen for 

UV-midler reduceret, da et abonnementet ikke 

fortsætter. Samtidig udvides 10. klassekontoen 

med et projekt til uddannelse af trænere i padel. 

 

Det undersøges til næste gang om 

skolebestyrelsen skal godkende det samlede 

budget. 

 

6. Covid 19 – Drøftelse. Hvis forlængelsen 

fortsætter 

 

Skolen laver en elevundersøgelse. Vi arbejder 

med at lave blokundervisning på forskellige 

årgange. Det betyder, at vi samler undervisningen 

i fag i nogle blokke, der gør det lettere at 

strukturere undervisningen. Vi håber at de små 

klasser kommer tilbage i uge 6. 

 



7. Eventuelt 

 

Fremover indeholder dagsordenen oplysninger 

om punktet skal diskuteres, besluttes eller der blot 

er tale om en orientering. 

 

 

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  

 


