
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes onsdag den 16. juni 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: Cathrine, Frederik og Mathilde 

Theis deltog fra kl. 18-19 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette blev valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Årsberetning 

 

Udkast sendes ud til skolebestyrelsen (SB) i 

morgen torsdag. 

Og beretningen sendes ud på Aula i næste uge. 

 

 Skolen  

 

- Personalesituationen 

Vi mangler at ansætte en lærer. Der er 

ansættelsessamtaler torsdag den 24. juni 

kl. 14-16. 

Thomas Holte fra SB deltager i 

samtalerne. 

Vi har haft samtaler med en række 

kandidater til den ledige stilling som 

sekretær. Vi er i dialog med en kandidat 

om ansættelse. 



 

 

- Udeskole 

Mathilde Brandstrup-Andersen er ansat i 

Ungdomsskolen som koordinator for de 3 

skolers udeskolevejledere. Helen er jo 

vejleder for Nordstrandskolen. 

- Genåbning 

Skolen fortsætter resten af skoleåret stort 

set uændret med de hidtidige restriktioner. 

Det gør vi, fordi Dragør var ved at lukke 

helt ned for ganske kort tid siden. Det 

betyder bl.a. at forældrene stadig skal 

aflevere deres børn udenfor. Det har 

forældrene i det store hele taget godt 

imod. 

- Skemalægning 

Er så langt at vi kan offentliggøre skemaer 

torsdag den 24. juni. 

- Renovering 

Der er bevilget renovering af 21 toiletter 

på skolen i løbet af efteråret 2021. 

- Forældreforeningen 

Susan brænder meget for dannelse af en 

forældreforening og vil rigtig gerne have 

en proces for dannelse af foreningen sat i 

gang. Vi håber at etableringen kommer op 

at køre. Et forslag bliver præsenteret for 

skolebestyrelsen, evt. på næste møde efter 

ferien. 

 

 Lærerne 

 

Lærerne er glade for at skolen fortsætter med de 

forsigtige restriktioner resten af skoleåret. 

10. klasse havde en rigtig god skolerejse til Århus 

i sidste uge, bl.a. med et fint besøg på Aros. 

Carsten spurgte til, om vi accepterede at forældre 

har rejst på ferie med deres børn. Claus svarede, 

at de 4 familier vi har kendskab til, har alle 

respekteret de restriktioner der gælder. Så vi har 

ikke oplevet det som et problem. 

 

 Eleverne 

 

Eleverne var til præst. 

Claus kunne nævne, at eleverne har fået 4.000 kr. 

til trivsel. De diskuterede demokrati på et møde, 

med afsluttende indtagelse af pizzaer. Tak til 

Frederik for gennemførelsen. 

 

 Udvalg 
 

Mht. skillevæggen i idrætssalen har Thomas H 

har rettet henvendelse til forvaltningen uden at få 



et svar. Thomas retter henvendelse igen inden 

sommerferien. 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Kommunalvalget til november gør, at aktiviteten i 

kommunalbestyrelsen er reduceret til drift. Efter 

ferien forventer Kim, at aktivitetsniveauet stiger 

markant. 

Midler til trivsel fra Undervisningsministeriet går 

også til Nordstrandskolen. Kommunalbestyrelsen 

besluttede at midlerne fordeles ift. samlet elevtal. 

Måling blandt lærerne ift. hvad de synes om 

hjemmeundervisning var de delt i to næsten lige 

store grupper mht. om de var positive eller 

negative. 

En måling blandt eleverne viste at eleverne 

savnede deres skole, kammerater og lærere. Men 

roen fra hjemmeundervisningen var en fordel. Og 

hjemmeundervisningen gjorde også, at 

fremlæggelse af opgaver var blevet nemmere. 

Sommerferieaktiviteter gives også i år til 

SFO’erne, men også klubberne får midler i år. 

Hvert område får 30.000 kr. 

Kommunalbestyrelsen har en stor interesse i at 

skolepolitikken bliver implementeret ude på 

skolerne. 

Claes spurgte til, om der kan skaffes Cromebooks 

til alle eleverne. Claus kunne supplere med at 

sige, at skolen gerne vil købe ekstra enheder til 

eleverne. Status er et sæt pr. 3 klasser, og en 

enhed pr. elev har lange udsigter.  

Under nedlukningen har skolen udlånt nogle 

PC’ere til elever, således at alle har kunnet 

modtage undervisning hjemmefra. 

SB diskuterede forskellige aspekter af, om der er 

en computerstrategi i kommunen for at øge 

antallet af opdaterede computere på skolen.  

 

4. 3-i-1 - målingen - processen Orientering – bilag 1 

Resultaterne af målingen er et internt 

arbejdsredskab for skolens ledelse, og derfor 

offentliggøres den ikke. SB-formanden er dog 

bekendt med indholdet. 

Claus orienterede herefter om processen med 

arbejdet af resultaterne. Her er der 3 

indsatsområder: Sygefravær, støjgener og stolthed 

ved at arbejde i Dragør Kommune. 

SB diskuterede herefter det rimelige i, at 

bestyrelsen ikke kan få den udleveret. 



Claes pointerede, at man kan søge aktindsigt i 

målingen, og få den udleveret i løbet af 10 

arbejdsdage. 

Claus kommer med en uddybning til processen 

efter ferien, og om det kan gøres på en anden 

måde. 

 

5. Skoleplanen Drøftelse – bilag 2 

På sidste SB-møde blev planen præsenteret, og nu 

er der mulighed for at stille spørgsmål og 

kommentere. 

Carsten synes, at planen giver et godt overblik og 

forståelse for det skolen prioriterer at arbejde med 

fremover. 

Fra medarbejderside er der glæde over sammen 

med ledelsen at udarbejde en sådan plan. 

Efter sommerferien vil Claus invitere et medlem 

af Pædagogisk Læringscenter til et SB-møde, for 

at fortælle hvad det er og hvad de laver. 

 

6. Forskningsprojekt Orientering 

Claus orienterede om projektet, der er vedlagt 

som bilag 3. 

Skolen er blevet udvalgt til et projekt om elevers, 

forældres og ansattes læring af coronaperioden.  

Vi håber der kommer god viden og læring ud af 

projektet, som skolen kan bruge fremover og 

være rustet til en evt. fremtidig situation. 

SB synes, det var et godt projekt og glimrende at 

skolen var med i det. 

 

7. Afkortet skoledage Orientering og beslutning 

Danmark Lærerforening og Undervisnings-

ministeriet har besluttet fra og med næste skoleår 

at skære ned på antallet af lektioner, elevplaner og 

på kvalitetsrapporten.  

Skæres der ned på timetallet, veksles det til to-

lærer-lektioner. Det kører i indskoling og på 

mellemtrinnet (inkl. 7. klasse) kan man hvert år 

søge om få to-lærer-timer. Tidligere har der ikke 

været mulighed for de store klasser at være med 

(8. og 9. klasse), men det er der en mulighed for 

fremover. De ældste klasser er ved at beslutte om 

hvordan de kan få en time med dobbelt-lærer-time 

og hvad den skal indeholde. 

Der var fuld opbakning til de afkortede skoledage 

fra SB. 

 

 

 



8. P-weekend Drøftelse  

Hvilken tid kan eleverne sendes hjem fredag, når 

personalet skal på pædagogisk weekend? 

 

SB var enige i, at en pædagogisk weekend var 

vigtig for alle skolens ansatte også set i lyset af, at 

det er omkring 8 år siden en sådan sidst er blevet 

afholdt. 

Hvis det varsels i god tid, har forældrene tid nok 

til at planlægge tidlig afhentning. 

Pædagogerne skal med på P-weekend, så SFO’en 

lukker også.  

Det var en enig SB der bakkede op om at lukke 

skolen kl. 12. 

 

9. Eventuelt 

 

Claus spurgte SB, om forældrene efter 

sommerferien skal kunne komme ind på skolen 

om morgenen for at aflevere deres børn? 

Her kom der mange gode argumenter både for og 

imod, som Claus tager med videre. Der bliver 

skrevet ud om det i næste nyhedsbrev fra Claus. 

 

Claus anerkendte ordstyreren for at være en god 

og kompetent ordstyrer i det forgange skoleår. 

 

Kl. 

20.40 

Godkendelse af referatet 

 

 

Referatet blev godkendt 

 

 

Kommende møder: 

 

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

 


