
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes onsdag den 24. marts 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: Kim, Theis mødte 19.30 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Punkt om ansættelse af mindreforbrug i 2021 

udskilles til særskilt punkt 6. 

 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Formanden startede med at udtrykke sin store 

tilfredshed med kommunikationen omkring de 

store elevers tilbagevending til skolen. 

Flot med udsmykningen der nu står foran skolen 

ud mod Hartkornsvej. Det er blevet bemærket 

forskellige steder i Dragør, også digitalt. 

Formanden arbejder for at få et mountainbike 

spor i Kongelunden, et spor der også skal komme 

skolens elever til gode i forbindelse med 

bevægelse og udeskole. 

Formanden og næstformanden har været til møde 

i Det Rådgivende Skoleorgan om skolepolitikken 

om implementeringen. Desuden blev der på 

mødet drøftet en status fra skolelederne om 

corona-situationen. 

 



 Skolen  

 

- Blomsterne foran skolen mod 

Hartkornsvej er en fejring af 

billedkunstens dag, som elever og lærerne 

har lavet sammen. 

- Covid-19. Hvad lykkes og hvad bøvler vi 

med! 

0-4 årgang er glade for at være tilbage. 

Det går fint, men vi bruger rigtig mange 

pædagogressourcer på det, og det presser 

SFOens personale. 

Claus orienterede derefter om 

genåbningen for 5-8. årgang en dag om 

ugen. Derudover om 9.-10. årgang, der er 

kommet tilbage på en 50 % ordning fra 

tirsdag d. 23/3. 

Derudover glæder vi os til at få 5.-8. 

årgang tilbage 50 % efter påske. Det 

knokler vi med at forberede. 

Corona-testopgaven bliver forvaltningens 

ansvar. Vi tester mandag og torsdag, 

derudover skal forældrene selv tage 

ansvaret for at deres børn er testet inden 

de kommer i skole. 

- Ansættelsesudvalg til ansættelse af en ny 

afdelingsleder nedsættes (Thomas Holte 

har tilbudt sig) 

Der er lavet en procesplan og vi regner 

med start for den nye afdelingsleder er 1. 

juni. 

- Ansættelser generelt 

Skolen søger 3 lærere med ansættelse pr. 

1/8: 1 lærer til indskolingen, gerne 

matematikærer og 2 lærere til 

mellemtrinnet/udskolingen. 

Derudover søger vi en pædagog til Dalen 

med start 1. juni.  

Carsten og Cathrine meldte sig til at 

deltage i samtalerne 

- 9. og 10. kl.-eksamen og sidste skoledag. 

Skolen har endnu ikke modtaget 

(skærpede) retningslinjer for afvikling af 

eksamener, hvilket gør planlægningen 

sværere. Vi regner med at afholde sidste 

skoledag den 21. juni, med karameller 

og/eller cykler afhængig af corona-

situationen. Det bliver en alternativ plan 

ligesom sidste år. Dimensionen bliver nok 

også som sidste år, hvor den blev holdt 

klassevis. 

 



- Teknologiforståelse 

Vi er med i et praktikernetværk på 

Sjælland, hvor vi får hjælp fra CFU til at 

indføre teknologi i fagene på 6. årgang. 

Her afprøver vi forskellige 

undervisningsformer mm. Det starter 

næste skoleår 

- Skoleplan – proces 

Der er kommet en ny arbejdstidsaftale 

(A20) der foreskriver, at skoleleder og TR 

skal præsentere indsatsområderne for 

lærerne inden skoleåret starter. Dette er  

Skoleleder og TR i dialog omkring. 

Skoleplanen skulle gerne lægge sig op ad 

kommunens skolepolitik. 

- 3-i-1 måling 

Fra den 6. april til og med 23. april, har 

alle medarbejdere og ledere mulighed for 

at besvare Dragør kommunes 3-i-1 måling 

(arbejdspladsvurdering, trivselsundersø-

gelse og ledelsesevaluering). Den 11. maj 

vil alle ledere modtage en rapport med 

medarbejdernes svar. I den forbindelse 

afholder HR et pop-up møde den 14. maj 

omkring opfølgning på målingen.  

3-i-1 - målingen ligger ikke så godt her 

om foråret, hvor vi er i gang med en 

intensiv fagfordeling. Samtidig er vi 

corona-trætte, hvilket også kan påvirke 

målingen. Under alle omstændigheder 

giver målingen et billede af trivslen på 

skolen, og hvad der evt. skal samles op på. 

Det kan dog blive svært at vurdere, hvad 

der er corona-træthed, dårlig trivsel eller 

andre forhold. 

 

 Lærerne 

 

Grundlæggende er lærerne trætte af at undervise 

gennem en skærm. Og da forholdene tit ændrer 

sig, skal lærerne hele tiden starte forfra. 

Informationsbrevene fra ledelsen hjælper dog på 

forståelsen. 

Thomas underviste i går tirsdag for første gang 

fysisk i en 10. klasse, hvilket var virkelig rart.  

Pensum til eksamen er til diskussion blandt 

afgangslærerne, om eleverne kan nå det hele. 

 

 Eleverne 

 

Frederik mødtes for anden gang med hele klassen 

i dag. Alle er klar til at komme tilbage og glæder 

sig til samværet med klassekammeraterne igen.  



Elevrådet har holdt møde to gange under 

nedlukningen, hvor eleverne kom med feedback 

til lærerne. 

Elevrådet har også kommenteret på 

skolepolitikken. 

Eleverne i 5-8 årgang glæder sig rigtigt meget til 

at komme tilbage 50 % efter påske. 

 

 Udvalg 
 

Theis havde sendt følgende bemærkninger: 

 

Plan og Teknik har besvaret vores henvendelse 

om at reducere risici omkring Hyldeengen, 

Banestien og generelt stisystemet omkring den 

lille bakke der. Der vil blive beskåret hjørner v. 

toppen af bakken, så udsyn ned mod Banestien 

bliver meget bedre. Derudover, vil de som start 

forsøge sig med hajtænder og skilte med vis 

hensyn, så det forhåbentlig mindsker de 

potentielle farlige situationer. 

 

Har også lige talt med Henrik Aagaard der er 

vejingeniør, som anerkendte vores skrevne 

udfordringer omkring sikkerheden ved dette sted. 

 

Udvalget kan med fordel foretage en ny 

henvendelse til Plan og Teknik. For at sikre 

fremdrift. 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Kim havde sendt følgende bemærkninger: 

 

Overførselssagen er ordnet til skolernes fordel, og 

vedtaget på KB i morgen (er vedtaget i SU/ØU). 

 

Vi går langsomt i gang med budgettet og havde 

første møde (budgetseminar) i går. Det er 

endnu helt uvist pga. corona/ledigheds-

situationen hvorvidt det bliver nødvendigt at 

spare. Rettidig omhu ville være at være indstillet 

derpå desværre. Vi er hårdt ramt som lufthavns-

kommune, hvortil der ikke tages særskilt hensyn.  

 

Ny borgmester pr. 1/6 forventes at blive Helle 

Barth (V), som er borgmester minimum resten af 

året. Der er valg til november, som de fleste nok 

allerede ved.  

 

Min personlige bemærkning: Stor ros for de 

mange smukke blomster foran skolen - en super 

god historie! 🙏 

 



4. Princip for mobiltelefoner Bilag 1. Princip for brug af mobiltelefoner 

Skolebestyrelsen drøftede princippet om brug af 

mobiltelefoner. Både til fest og i dagligt i klassen. 

Og det handlede både om forbud og digital 

dannelse. 

Det kræver en yderligere drøftelse, og derfor 

sættes punktet på et efterfølgende møde, hvor der 

er mere tid.  

Eleverne bemærkede at det er op til den enkelte 

lærer, om mobiltelefonerne bliver låst inde i 

timerne, og her er forskel på, hvordan lærere 

praktiserer det. 

I spisepauserne kan de store elever bruge deres 

telefoner og bl.a. spille spil. 

Der nedsættes et lille udvalg med Carsten og 

Gabriel, der kommer med et oplæg revidering af 

princippet til næste møde. 

 

5. Forskønnelsesudvalg forbedringer 

Skole/SFO 

Proces og planer fremlægges. 

Skoleleder fremlagde et bud på, hvordan skolen 

kan anvende et forventet mindreforbrug i 2021. 

Pengene skal gå til elevrelaterede tiltag. 

Skolebestyrelsen godkendte, at LMU laver en 

fordeling af midlerne. 

 

6. Disponering af mindreforbrug i 2021 Sårbare elever og overførsel af mindreforbrug – 

500.000 kr. Til drøftelse 

Skolen planlægger at ansætte 2 inklusions-

pædagoger til arbejdet med skolens udsatte børn. 

Lønudgifterne hertil finansieres af pulje for 

visitation i 2021.  

Inklusionspædagogerne skal ansættes frem til 

30/6-2022, hvor skolen ikke kan være sikker på at 

få en tilsvarende finansiering, hvorfor det 

foreslås, at skolen planlægger med at overføre et 

mindreforbrug på ½ mio. kr. i 2021 til 2022.  

Der var opbakning til planen. 

 

7. Eventuelt 

 

Status på dannelse af en Forældreforening blev 

kort drøftet. Claus går videre med sagen. 

 

 

Kl. 

20.45 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

På næste møde sætter vi 20 min. af til 

godkendelse af referat 

 

Kommende møder: 

 

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

Traditioner præsenteres for SB i foråret – udskydes  


