
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes torsdag den 25. februar 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: Frederik og Mathilde 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette blev valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Intet at bemærke 

 Skolen  

 

- Covid-19 – Genåbning og Testlokale på 

skolen 

Skolen åbnede i uge 6, og det gik godt. 

Mange lærere har hele dage i klassen, og 

det fungerer godt. Der er dage med to på i 

hver klasse, hvilket betyder, at klasserne 

kan komme på tur mindst 1 gang om ugen. 

Børnene har virket glade for at komme 

tilbage. 

- I uge 6 startede vi også på at teste de 

ansatte på skolen. Testlokalet er placeret i 

biologilokalet, og det er udefrakommende 

ansatte, der foretager podningen, der sker 

to gange om ugen. Det er frivilligt for de 



ansatte, og en del har taget imod tilbuddet 

om kviktest. 

Når de store elever kommer tilbage, skal 

de også corona-testes to gange om ugen, 

og det er en noget større opgave, som vi er 

ved at forberede os til. Testningen 

kommer til at fortsætte frem til sommer. 

Skolen afventer retningslinjer fra 

forvaltningen bl.a. ift. om eleverne skal 

testes eller det blot er noget der anbefales. 

Det var vigtigt, at klasserne kom godt i 

gang rent trivselsmæssigt. Og der kom 

vinterferien lidt på tværs, idet eleverne 

skulle hjem igen på ferie efter kun en uge 

på skolen. 

 

- National trivselsmåling 

Det bliver nok en anderledes måling pga. 

nedlukningen. Men det er et vilkår. 

 

- Elevråd + FEDK trivselsundersøgelse 

Trivselsmålingen er udarbejdet af 

elevrådet og har været behandlet af 

personalet. 

 

- National test 

Undervisningsministeriet har meddelt os, 

at vi skal teste som tidligere år, dog over 

en længere periode (frem til sommer). 

Den nationale test er ikke forbedret og 

kommer midt i en coronasituation, så det 

er ikke optimalt. 

 

- Udeskole-vejleder/koordinator 

Skolen får ¼ mio. kr. af en statslig pulje 

til at ansætte en lærer til at udvikle det at 

undervise ude. Bevillingen er givet de 

næste 3 år. Skolen bevilger selv den sidste 

¼ mio. kr. til stillingen, og vi håber at vi 

kan rekruttere en dygtig lærer.  

Da der samtidig er en vankant 

lærerstilling, skal skolen ansætte 2 ny 

lærere i år. 

 

- 10. klasse 

Skolen kunne godt tænke sig en 

budgetmodel for 10. klasse som betyder, 

at skolen får tildelt en selvstændig 

økonomi til 10 klassecenteret.  



Kim har været med til at bære igennem 

dette ønske ind på dagsorden i 

skoleudvalget. Hovedideen er, at det ikke 

må belaste skolens økonomi, om der er en 

eller to klasser eller der er få eller mange 

elever i klasserne. 

 

 Lærerne 

 

Det er begrænset hvor meget kontakt lærerne har 

med hinanden. Både for dem der 

hjemmeunderviser, men også for dem der 

underviser på skolen. 

 

I forhold til eleverne er det vigtigt fortsat at have 

en relation til sin lærer. 

 

En stor del at kontakten til kolleger foregår over 

telefonen. Lærerkollegiet er delt i to, med dem 

der hjemme og dem der er på skolen. Lærere på 

skolen har været glade for opstarten med nye og 

tilpassede skemaer. Lærere der er hjemme, har 

selv kunne vælge om de ville fortsætte med 

kendte skemaer eller med nye skemaer. Det har 

været rigtig godt med fleksibilitet. 

 

Det kan være lidt svært for faglæren, der kun har 

klassen ganske få timer om ugen og dermed ikke 

den store føling med klassen, hvorimod dansk- og 

matematiklæreren har mange flere timer med 

klassen og dermed meget mere føling med 

eleverne.  

 

Der har i øvrigt været meget få henvendelser fra 

forældre om opstarten og undervisningen, hvilket 

skolen tolker positivt. 

 

 Eleverne 

 

Intet nyt 

 Udvalg 
 

Intet nyt 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Kim orienterede om forskellige sager: 

 

- Nationale test,  

- Indberetning af en renovationsvogn ved 

skolen der er blevet politianmeldt, fordi 

den kørte hasarderet,  

Skolen får i øvrigt ikke mange 

henvendelser vedr. folk der kører for 

stærkt omkring skolen 

- Renoveringspuljen på 100.000 kr. til 

skolerne fra sidste år er blevet til en 



trivsels- og udviklingspuljen med 150.000 

kr. i år og de næste år stiger beløbet 

300.000 kr. i 2022 -2024. 

- Klassekvotienten ser ud til at blive 22,7 i 

0-klasserne for næste skoleår. 

For Dragør skole er tallet 21,5 og St. 

Magleby har 23 elever pr. klasse 

- Børnetopmødet fokuserede på bedre 

samarbejde mellem forskellige 

kommunale enheder, der er inde over 

elever/børn. 

- Skolepolitikken: Der skal fokus på både 

trivsel og faglighed. 

- Eleverne skal tilbydes den bedste 

undervisningen under hensyntagen til den 

givne situation. 

 

Claes stillede spørgsmål til Kim om muligheden 

for at få overført mindreforbruget for 2020. Kim 

har ikke været involveret i den diskussion endnu, 

men vil rette henvendelse til forvaltningen om, 

hvorfor de stiller spørgsmål til, hvad vi evt. vil 

bruge pengene, til hvis de bliver overført. 

 

4. Skolepolitik – Høringssvar afgives 

 

Beslutning og drøftelse – se bilag 5. 

Skolebestyrelsen drøftede skolepolitikken. 

Skolens holdning er, at det er en rigtig fin 

skolepolitik, bl.a. fordi formuleringerne er brede 

og ikke for indsnævrende. Måske kunne der også 

følge nogle penge med til f.eks. det fysiske 

læringsmiljø. 

Strategisporet Rødder kan måske omformuleres. 

Måske til Lokal forankring så man kan føle sig 

velkommen, hvis man kommer udefra. 

I diskussionen blev der også stillet et par 

spørgsmål: I hvilken grad inddrages det 

omkringliggende samfund? Bruger vi vandet 

omkring Dragør nok? 

Formanden udarbejder et udkast til høringssvar. 

Deadline for aflevering til forvaltningen er den 8. 

marts. 

 

5. Ledelsesstruktur - skolestruktur 

 

Orientering 

Claus har tidligere orienteret om skolens nye 

ledelsesstruktur. Men skal det være med 2 eller 3 

faser? To faser kan understøtte vores nuværende 

ledelsesstruktur. I dag har vi 3 faser med 

indskoling, mellemtrin og udskoling. Det skal vi 

drøfte sammen med personalet, og så bliver 

punktet fremlagt i skolebestyrelsen igen.  



 

6. Regnskab og budget 

 

Drøftelse/orientering og beslutning. 

Bilag 1. Regnskab 2020 – Overordnet 

Bilag 2. Regnskab 2020 – Detaljeret 

Bilag 3. Budget 2021 – Overordnet 

Bilag 4. Budget 2021 – Detaljeret 

 

Jacob fremlagde regnskabet for 2020, der udviser 

et mindreforbrug på ¾ mio. kr. Mindreforbruget 

skyldes primært reducerede udgifter til lederløn 

og at der er blevet tildelt bevillinger til skolen 

relativt sent på året. Skolen forventer, at midlerne 

bliver overføres til 2021, men det besluttes 

endeligt i kommunalbestyrelsen senere på foråret. 

 

Budgetforslaget for 2021 blev herefter fremlagt. 

Kommunalbestyrelsen har pålagt skolen en 

besparelse på 1 mio. kr. Den besparelse har 

skolen selv kunne finde inden for egen ramme, 

fordi vi i tidligere år har tilpasset driften. Derfor 

kan vi fremlægge et budgetforslag, der er på 

samme niveau som 2020. Vi har således undgået 

personaletilpasninger og de enkelte driftskonti går 

ligeledes fri for besparelser. 

Skolebestyrelsen forventer, at de manglende 

bevillinger til vores udsatte elever bliver bevilget. 

Skolebestyrelsen ønsker ekstra midler sat af i 

budgettet til en ekstra dag på lejrskole for 5. og 8. 

klasserne. Dette beløb er beregnet til 68.000 kr. 

Budgettet blev herefter vedtaget enstemmigt. 

 

 7. Fagtimeplan, skoleindskrivning og 

eksamen 

 

Orientering 

Skoleindskrivning ser fint ud. 22,7 i snit pr. klasse 

er et godt niveau. 

Ift. eksamen skal alle elever ikke op i alle fag som 

vanligt, hvilket er godt pga. corona-situationen. 

Ift. fagtimeplanen er der flyttet 30 timer på 3. 

årgang fra dansk til UUV. 

 

8. Eventuelt 

 

Intet 

 

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  

 


