
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes onsdag den 26. maj 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, Henrik, Mathilde, Theis og Carsten 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Ekstra punkt om Skoleplanen 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette Klint blev valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Der er fra Folketinget bevilget flere penge, der er 

øremærket til flere lærere. 1,4 mio. kr. er tildelt til 

Dragør Kommune. En del af midlerne er givet til 

udeskolevejledere. Bevillingen til 

Nordstrandskolen svarer til en halv lærerstilling, 

og vi har selv finansieret den anden halve stilling. 

Endelig har Ungdomsskolen ansat en 

udeskolekoordinator.  

Næste skoleår får vi lidt flere midler. 

 

 Skolen  

 

- Vi fremlagde Nordstrandskolens skoleplan 

på Det Rådgivende Skoleorgan i går. 

- Genåbning 

De store elever er kommet tilbage og de 

overholder restriktionerne. 

Der er god stemning på skolen. Og 

lærerne er lidt mere sammen end tidligere.  



 

- Traditioner 

Kommer på næste SB-møde, da gruppen 

ikke er nået helt så langt som planlagt 

- 3i1 målingen/proces 

Blev gennemført på et dårligt tidspunkt 

for skolen midt i fagfordelingen og med 

coronaen i frisk hukommelse. 

Generelt er det en måling med fremgang 

på næsten alle spørgsmål. Udviklingen går 

i den rigtige retning. Der er altid noget at 

arbejde med, og det gør vi også med disse 

resultater. SB får rapporten på næste 

møde. 

SB var glade for resultatet, som er opnået 

under vanskelige forudsætninger. Der blev 

udtrykt stor anerkendelse for de gode 

resultater fra SB’s side. 

- Skoleårets planlægning 

Vi startede 1. marts med planlægningen. I 

den forbindelse har vi skulle ansætte 5 nye 

lærere, og vi fik mange gode ansøgere og 

har valgt nogle rigtig dygtige lærere. Nu 

er vi i fagfordelingen nået til 

skemalægningen, så lærerne kan gå på 

sommerferie med en opgaveoversigt. 

SB er glad for, at Nordstrandskolen nu er 

blevet et attraktivt sted at søge hen. 

- Personalesituationen 

Ud over de 5 lærere har vi ansat en AKT-

lærer, som skal arbejde med 

inklusionsarbejdet, herunder det faglige 

arbejde med eleverne. 

Yderligere har vi ansat en ny pædagog og 

der skal snart ansættes en ny 

pædagogmedhjælper også. 

Herudover starter Ditte Espinoza som 

pædagogisk afdelingsleder for 

indskolingen 1. juni. Det glæder vi os 

meget til. 

- Toiletter 

Skolen får renoveret 21 stk. toiletter i 

stueetagen. Projektet starter efter sommer 

og slutter senest 1. december.  

Vi stræber efter en kulturændring/ 

holdingsændring for at bevare toiletterne 

rene og pæne. 

 

 Lærerne 

 

Skoleplanen er et rigtig godt værktøj. Hele 

personalet skal kende skoleplanen. 



Ift. coronasituationen er det dejligt at være 

tilbage. 

Så lærerne er ved godt mod, og det at møde 

eleverne fysisk og ikke bag en skærm, er dejligt. 

 

 Eleverne 

 

Genåbningen er gået rigtig godt. Vi overholder de 

restriktioner vi skal. 

Eleverne er kommet med bud på forbedringer på 

skolen. Her er deres ønsker: 

- Udendørs er noget af det vigtigste 100 m 

løbebanen samt boldbanen.  

- Boldbanen er ujævn og der er ikke meget 

græs. 

- Skaterbanen mangler også lidt ekstra 

muligheder for aktiviteter.  

- Der mangler også net i målene på 

boldbanen.  

- Der mangler stadig et spejl på cykelstien 

ved boldbanen. Måske kan skolepatruljen 

hjælpe.  

- Og hegnet ved boldbanen må gerne være 

højere.  

- Der er et ønske om ekstra skraldespande 

ved boldbanerne. Skolen undersøger om 

det er noget Vej & Park kan levere.  

- Indendørs savner udskolingseleverne en 

vandpost og der må gerne komme koldt 

vand ud af den. 

Claes stillede spørgsmålet: Hvis 100 m banen 

blev lavet, ville eleverne så bruge den? Men det 

er en rigtig god liste der er god til arbejde videre 

med.  

Claus supplerede med at sige, at elevernes ønsker 

indgår på linje med andre ønsker. 

Boldbanen blev diskuteret. Der skal som 

minimum sås mere græs og så skal den tromles. 

Om skolepatruljen også skal stå i krydset ved 

boldbanen er i høj grad også et spørgsmål om 

ressourcer, hvis skolen skal løfte opgaven. 

Per Schönfeldt er ansat ved Vej & Park og han er 

virkelig dygtig til at vedligeholde boldbaner. 

Claes går videre med sagen for at få renoveret 

banen. 

 

 Udvalg 
 

Intet nyt 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Intet nyt 

 

4. Skemalægningsprincipper 

 

Bilag 1. Princip for skemalægning 



Processen er, at skemalæggeren laver det første 

udkast, der så sendes ud til lærerne. Han forsøger 

så efterfølgende at efterkomme så mange ønske 

som muligt. 

Der er mange bindinger i skemalægningen: f.eks. 

fleksdage, tysk/franskhold på tværs af årgangen, 

uddannelse af lærerne, valgfag på flere årgange. 

Princippet blev godkendt. 

 

 

5. Valgfagskatalog Bilag 2. 9. årgang valgfagskatalog 21-22 

Skolen har lavet 3 perioder hvor eleverne får 3 

forskellige fag, som er naturfagsboost, puls & 

præsentation og faglig brush-up. Denne måde 

tager højde for coronasituationen (en evt. 3. 

bølge). 

SB udtrykte sin opbakning til forslaget. 

 

6. Mindreforbrug Orientering 

Skolen har fået mindreforbruget på 752.000 kr. 

fra sidste år overført til i år.  

Midlerne skal bruges til opfylde nogle ønsker, 

bl.a. fra eleverne og personalet. Et forslag er en 

pædagogisk weekend i efteråret for de ansatte. 

Der blev udtrykt fuld opbakning fra SB til den 

pædagogiske weekend. Det i øvrigt er 8 år siden 

den sidst blev afholdt. 

Det blev kort diskuteret om skolen kan sende 

eleverne hjem kl. 12, 13 eller 14. i forbindelse 

med en pædagogisk weekend. Claus kommer med 

et oplæg til næste SB-møde. 

 

7. 

 

Skoleplan Claus præsenterede skoleplanen for bestyrelsen. 

Den endelige udgave sendes til bestyrelsen til 

næste møde. 

Skoleplanen er opstået i forbindelse med 

Arbejdstidsaftale 20 (A20) og skal laves før hvert 

skoleår. Skoleplanen lægger sig i forbindelse med 

kommunens skolepolitik og komplementerer 

denne. 

 

8.  Eventuelt 

 

De kunne være godt, hvis vi kunne bevare nogle 

af de gode læringer af coronasituationen, hvor vi 

f.eks. har fået erfaringer med Teams. Det er synd, 

hvis den læring og de kompetencer vi har opnået, 

går tabt. 

 

Derfor har lærerne foreslået at åbne op for at 

ændre fleksdagen i udskolingen. Konkret kunne 

det være, at man mikser undervisningen med 



feltstudier, klasseundervisning, 

hjemmearbejdsgrupper og er i kontakt med 

læreren digitalt. Projektopgaven passer fint til en 

sådan arbejdsmåde. 

 

Der er ikke noget nyt om forældreforeningen. 

 

Kl. 

20.40 

Godkendelse af referatet 

 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

Kommende møder: 

 

Skolevejsanalyse 


