
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes onsdag den 28. april 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: Claes, Henrik, Frederik, Kim og Thomas 

Holte. 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Godkendt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden og næstformanden 

 

I forbindelse med en undersøgelse om folke-

skolernes økonomi konstateres det, at skolen 

mangler penge til næste år, og det ud fra alle de 

forgangne besparelser, vi har været tvunget til, 

samt det øgede pres på inklusionsindsatser uden 

at pengene nødvendigvis følger med. 

 

 Skolen  

 

- Genvalg til SB: GA og TP 

- Orientering om flagregler 

Ligger på skolens hjemmeside. 

Der flages kun på skoledage fra kl. ca. 8 

til ca. 15.30 

- Ansættelsessamtaler 

Pædagogisk afdelingsleder til 

indskolingen er fundet og navnet 

offentliggøres senere. Starter d. 1/6. 



Pædagog: Magnus, tidligere praktikant, er 

ansat pr. 1/6. 

4 lærere: Samtaler onsdag (i dag fundet to 

kandidater) og torsdag (finde to mere). 94 

har søgt, og 14 til samtale. Profilerne skal 

passe til fagfordelingen.  

- Testning og podning af elever og ansatte 

Startede mandag med testning af 45 

elever. Eleverne skal alligevel bære 

mundbind, så husk at få et med 

hjemmefra. Der er dog også mundbind i 

testlokalet. 

Skolen har forsøgt elektronisk at få 

samtykkeerklæringerne i hus via Aula. 

Og de ansatte er glade for at de kan blive 

testet på skolen. 

- Incidenstal 

Bekymringen går på at skolen bliver 

lukket ned, fordi smitten i sorgnet er højt. 

Skolen ligger i øvrigt i St. Magleby Sogn. 

Der er meget lidt smitte på skolen, faktisk 

har vi kun få smittede nære kontakter. 

Desto mere ærgerligt er det, hvis skolen 

skal lukke. 

- FEDK  

Der er foretaget en undersøgelse af 

elevernes velbefindende under 

hjemsendelserne. Eleverne savner det 

fysiske undervisningsmiljø og deres 

lærere. Hvilket er en anerkendelse af 

lærernes indsats med online-undervisning. 

- Brand  

Et legehus er brændt ned tidligere på 

måneden og i sidste uge gik det ud over 

vores boldbane, der blev forsøgt antændt. 

Begge dele er anmeldt til politiet. 

Der er nedsat et udvalg i kommunen, der i 

gang med at se hvordan vi bedre kan 

beskytte kommunens bygninger. Det 

kunne være spots eller videoovervågning. 

 

 Lærerne 

 

Lærerne er glade for den fleksibilitet, der ligger i 

ordningen for at vende tilbage. Det betyder at 

klasserne kan gøre det lidt forskelligt.  

Lærerne havde gerne set at podning af eleverne 

kunne foretages to gange om ugen på skolen, så 

ansvaret for at eleverne bliver testet ikke ligger 

mellem to parter. 

Der er lidt bekymring omkring afvikling af 

eksamen, f.eks. hvis der er smitte enten hos en 



lærer eller hos elever, skal der så være 

reeksamination. Desværre kommer der lidt 

forskellige meldinger fra ministeriet. 

Og lærerne savner kollegaerne på lærerværelset. 

 

 Eleverne 

 

Der har ikke været elevrådsmøde siden sidste SB-

møde. 

 

 Udvalg 
 

Der er klippet buske ned på stisystemerne, og 

forvaltningen har etableret hajtænder 2 specifikke 

steder omkring bakken ved boldbanen. 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Intet 

4. Princip for mobiltelefoner Carsten og Gabriel er kommet med et oplæg til 

revidering af princippet (besluttet på forrige 

møde). 

Bilag 1 

Princippet er blevet opdateret ift. sidste SB-møde. 

Princippet drejer sig ikke kun om mobiltelefoner, 

men alle slags private elektroniske devices. 

Brug af mobiltelefon mm. til skolefester reguleres 

af et andet sæt ordensregler. 

Med disse rettelser vedtog SB princippet. 

 

5. Årshjul Kort gennemgang – bilag 2 

Claus gennemgik årshjulet for skolebestyrelsen. 

 

6. Traditioner på Nordstrandskolen Oplæg og præsentation ved CA 

Claus gennemgik traditioner på 

Nordstrandskolen. Vi har i længere tid arbejdet 

med traditioner og de skal føres ud i livet næste 

skoleår. 

Der var forslag om at tilføje lejrskoler og 

skolerejser til listen over traditioner. 

Traditionerne tages op igen på SB, når der er et 

færdigt layout. 

 

7. Vikarforbrug og sygefravær Ved JK 

Bilag 3 og 4 

Sygefraværet i 2021 bærer præg af 

langtidssygdom hos 4 medarbejdere (2 lærere og 

2 pædagoger). 

Korttidssygefraværet i marts er for ca. ¾ 

vedkommende pædagoger, der kun udgør ca. 1/3 

af den samlede personale. 

Dette forhold er blevet behandlet i ledelsen samt i 

trioen. 

Det kan være en ide at se nærmere på 

korttidsfraværet for evt. mønstre. 



Udgifterne til vikarer stiger efterhånden som 

skolen lukker op, men forbruget ligger under det 

budgetterede. 

Skolen vil se på, om der er vikarudgifter, der 

vedrører vakante stillinger og ikke fravær, der 

bunder i sygdom eller andet. 

Hvis SB har behov for at få en redegørelse for 

hvad vi gør ved fraværet og udgifterne til vikarer, 

vil det komme på et senere møde. 

 

. Eventuelt 

 

Skolepolitikken, der gælder for hele kommunen 

herunder Nordstrandskolen, er nu er vedtaget i 

kommunalbestyrelsen. Og nu skal den ud og virke 

i praksis. Vi glæder os til at se hvordan den 

kommer til at virke i praksis da dele af den kan 

virke lidt ukonkret. 

 

Kl. 

20.40 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

 

 

Kommende møder: 

 

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

Præsentation efter ferien af endelig traditionsskriv 

 


