
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen      
Mødet afholdes tirsdag den 24. august 2021 kl. 

18.00-21.00 i Konferencelokalet på skolen. 

 

Forældrerepræsentanter: Claes Blok Clevin 

(formand), Mette Thesbjerg Klint (næstformand), 

Thomas Holte, Henrik Løwenheim 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 

(9.D) og Mathilde Juul Møller (9.D) 

 

Fraværende: Theis, Kim, Gabriel, Frederik, 

Mathilde, Thomas, Carsten mødte ind kl. 19 og 

Cathrine gik kl. 20 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette er valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Der er møde i Rådgivende Skoleorgan i næste uge 

bl.a. om rekrutteringsudfordringer i Dragør 

Kommune. 

 

 Skolen  

 

- Ledelsesstruktur 

Skolen er organiseret med 2 afdelingsledere, en for 

0.-4. og en for 5.-10. årgang. Vi drøfter stadig med 

lærerne, om det også skal være gældende for dem 

at være organiseret i 3 afdelinger 

- Forældre på skolen – proces 

Det fleste forældre afleverer udenfor, enkelte har 

behov for at gå med ind. Det fungerer fint. 

- Reduceret skoledag 

Alle klasser i mellemtrin og udskoling har søgt om 

reduktion enten med 1 eller 2 timer. Alle har 



skullet redegøre for hvorfor de gerne vil have 

reduktion i timetallet. 

 

 Lærerne 

 

Vi er kommet godt i gang med året. Der var 

heldigvis meget egen forberedelsestid i uge 31. 

Lærerne ser forskelligt på 2 faset afdelingsstruktur 

i stedet for 3 faset. Mon ikke det hele kommer til at 

gå. 

Reduceret skoledag er lærerne tilfredse med, fordi 

det giver nogle andre muligheder, f.eks. forøget 

trivsel eller et fagligt løft. 

 

 Eleverne 

 

Intet at bemærke 

 Udvalg 
 

Claes efterspurgte et navn hos Plan og Teknik ift. 

vores boldbane. 

Cathrine undersøger om det er muligt at få 

sponsorerer en ny boldbane. 

Vi rykker forvaltningen for et svar på status for 

etablering af en ny foldevæg i idræt. 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Intet at bemærke 

4. PLC (pædagogisk læringscenter) 

kommer på besøg og viser 

læringsportaler mm. (19.00-19.20) 

 

Ricky præsenterede kort sig selv og PLC. 

Læringsportalen, der er under udarbejdelse, skal 

skabe større synlighed for PLC blandt skolens 

lærere. Og i det hele taget være skolens fælles 

faglige platform, herunder at give personalet 

inspiration til bl.a. forskellige forløb. 

Skolen er i netværk med de to andre Dragør skoler, 

og udvikler i fællesskab nye løsninger til 

læringsportalen og ser på muligheder.  

 

5. Forældreforeningen ved Suzan 

(19.20-19.35) 

 

Suzan Sleman Osbech præsenterede tankerne bag 

forslaget til en støtteforening. Det er en forening af 

frivillige forældre, der har som formål at yde støtte 

til Nordstrandskolen, til formål som skolens budget 

ikke kan dække. 

Foreningen vil rejse midler gennem 

støttekontingenter, sponsorerede præmier eller 

gennem arrangementer med brugerbetaling, f.eks. 

bingo, foredrag og lotteri. 

Det skal være skolens ledelse, lærere eller 

elevrådene, der kan søge midler fra foreningen. 

 

Foreningen støtter fint op om bl.a. skolepolitikken.  

Det kan kræve en mere præcis beskrivelse, af hvad 

foreningen må støtte og hvad den ikke må. 

Støtteforeningens kunne starte op i løbet af 

efteråret 2021. Skolebestyrelsen støtter ideen og 



ser frem til mere konkret tilbagemelding fra Suzan 

med dato for mulig opstart af foreningen inkl. 

vedtægter mm. 

Herefter drøfter Skolebestyrelsen sagen igen på en 

senere møde. 

 

6. Ordensregler 

 

Bilag 1. Nordstrandskolens ordensregler 

Skolens ordensregler skal revideres en gang om 

året.  

Skolen har behandlet reglerne i LMU, og der er 

kommet enkelte ændringer. En af tilføjelserne er, at 

eleverne ikke må færdes på tagene, bl.a. for at 

hente bolde. 

Reglerne blev godkendt. 

 

7. Høringsmateriale – Spareforslag! 

 

Bilag 2. Høringsmateriale til budget 

Det vigtigste i budgetforslaget er en ramme-

besparelse på Nordstrandskolen på 915.000 kr. i 

2022.  

Bestyrelse er stærkt kritisk over for det samlede 

budgetforslag på skoleområdet. Både ift. 

udførelsen af budgetforslaget, der ikke giver 

politikerne et ordentligt grundlag at træffe 

beslutning på baggrund af, samt forslaget om en 

rammebesparelse på 915.000 kr. på 

Nordstrandskolen. Denne besparelse vil uvilkårligt 

føre til reduktion af personalet, hvilket både strider 

i mod kommunens skolepolitik og landspolitiske 

forslag vedr. opnormering af skoleområdet. 

Skolebestyrelsen drøftede forslaget og udarbejder 

et høringsvar. 

 

8. Høringsmateriale – Nye 

skoledistrikter 

 

Bilag 3. Nuværende skoledistrikter 

Bilag 4. Forslag til nye skoledistrikter 

Skolebestyrelsen kan tilslutte sig ændringerne. 

 

9. Kommende forældremøder 

 

Drøftelse 

I forhold til forældrerepræsentanternes deltagelse 

på forældremødet i starten af skoleåret vil der 

næste år være lavet en ændring:  

Lærerne og pædagogerne planlægger næste år 

inden ferien, hvornår der er det første 

forældremøde i det nye år, således at 

skolebestyrelsen på sit sidste møde inden ferien, 

kan fordele møderne mellem sig. Klasserne/lærerne 

ved således inden forældremøderne, hvem der 

kommer fra skolebestyrelsen.  

Talepapiret, som forældrerepræsentanten har med 

til forældremødet, revideres hvert år. Et meget stort 



ønske er, at møderne afholdes samme dag (inden 

for hver årgang). 

 

10. Forældrekommunikation til d. 8.10 Bilag 5. Brev om skolelukning d. 8.10 

Enkelte ændringer til brevet, der herefter blev 

godkendt. 

 

11. Mødekalender Bilag 6. Mødeplan - Skolebestyrelsen – 2021-2022 

Mødeplanen er ændret ift. første udkast, således at 

møderne afholdes mere jævn fordelt hen over ugen. 

 

12. Eventuelt 

 

Claus viste en lille film fra en kunstnerprojekt, som 

blev gennemført i sidste skoleår. Videoen ligger på 

skolens hjemmeside. Der var stor begejstring i 

skolebestyrelsen for videoen, som på en god måde 

viser mange af de fine projekter, der er i gang på 

Nordstrandskolen. 

 

Kl. 

20.40 

Godkendelse af referatet 

 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

Kommende møder: 

 

Supplering af mobilpolitik ved skolebal  

 


