
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen      
Mødet afholdes mandag den 20. september 

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: Valdemar Alstrup-

Berentzen (7.D) og Jacob Dahl Rahbek (8.C) 

 

Fraværende: Cathrine og Kim. 

Thomas mødte kl. 18.45 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette blev valgt  

3. Meddelelser fra: 

 

Velkommen til Valdemar og Jacob, der er de nye 

elevrådsrepræsentanter. 

 

 Formanden 

 

Høringssvar blev lavet sammen med de to andre 

skoler vedr. budgetforslaget for 2022. Her 

manglede en konsekvensbeskrivelse af, hvad de 

enkelte besparelsesforslag ville få af virkning for 

skolen. Høringssvaret ligger på skolens 

hjemmeside. 

Der er også sent høringssvar på skoledistrikterne. 

Foldedør:  

Pba. formandens brev til forvaltningen om 

foldedøren i idræt er Claus blevet kontaktet af Plan 

& Teknik. Forvaltningen kunne fortælle, at de ville 

arbejde videre med, at skolen får en ny foldevæg, 

men at den planlagte renovering af skolens vinduer 

så i stedet for udskydes. Pengene skal bruges i år, 



så Plan & Teknik har travlt. Det er vigtigt for 

skolen, at væggen lever op til de 

arbejdsmiljømæssige krav der er på området. 

Boldbanen: 

Boldbanen er i dårlig stand. Her har Claes også 

været i kontakt med forvaltningen, men han har 

ikke fået en tilbagemelding endnu. 

Skolepatrulje-tur: 

Den planlagte tur til Hansa-park blev ændret til en 

tur i Tivoli. Formanden vil gerne bede om, at det 

eleverne bliver lovet af en tur, også er det de får. 

Det rådgivende Skoleorgan: 

Rekruttering var på dagsordenen og blev 

diskuteret. Timing er vigtig, hvor perioden inden 

sommerferien er et godt tidspunkt at søge. Og jo 

bredere en jobprofil man efterspørger, desto flere 

kan se sig selv i stillingen og søger. 

Digitale platforme: 

Der blev samlet info ind ift. at forbedre 

platformene. 

 

 Skolen  

 

- WC-renovering – proces 

Renoveringen starter i uge 44 og skal slutte i 52. 

Det er kun skolens elevtoiletter, der bliver 

renoveret. Vi er lidt nervøse for om tidsplanen 

holder. 

- Anmodning om at dekorere lysgårde 

Hvis skolebestyrelsen synes, det er en god ide, vil 

et af skolens HDS-hold (7. og 8. årgang) lave et 

forslag til, hvordan man kan dekorere en af skolens 

6 lysgårde. Da skolen har en ansøgning ude om 

renovering af lysgårdene, skal der først ske en 

afklaring af dette projekt. Bliver projektet ikke til 

noget, kan HDS-holdet gå i gang. Og eleverne kan 

komme her på SB og fremlægge deres forslag. 

- Kommunikation 

Vi talte sidste år om at udarbejde en 

kommunikationsstrategi, men den er vi ikke 

kommet videre med. Forvaltningen har ansat en 

kommunikationsekspert, som vi har inviteret til at 

deltage i et møde her på skolen for at drøfte, hvad 

vi vil med en sådan strategi. 

 

 Lærerne 

 

Der har været travlt i opstarten af skoleåret. Der er 

kæmpe begejstring blandt lærerne om den 

kommende pædagogiske weekend. 

Uge 39 er en travl uge, men også en uge der er 

rigtig god. 

Vores personalerum er blevet renoveret, hvilket er 

dejligt. Der mangler dog at blive gjort noget ved 



akustikken. Der bliver senere hængt gardiner op, 

hvilket vi håber forbedrer akustikken, men skolen 

er på opgaven. 

 

 Eleverne 

 

For skolelederen handler det om, at elevernes 

stemmer skal bæres ind i skolebestyrelsen. 

Foreningen for danske skoleelever har været ude 

og lære elevrådene om, hvordan et elevråd 

fungerer, og hvilket rettigheder man som elevråd 

har. 

Turen for den nuværende skolepatruljen er endnu 

ikke besluttet. Det er forvaltningen, der bestemmer, 

og vi venter på en tilbagemelding. 

Cykelprøven sidste år blev aflyst, og skolen følger 

op på, om den bliver afholdt i år. 

Eleverne bliver senere introduceret til bestyrelsens 

arbejde, herunder tavshedspligt. 

 

 Udvalg 

 

- Støtteforeningen - Kort orientering 

Claus orienterede om status på etableringen af 

støtteforeningen og delte et dokument ud om 

vedtægter (modtaget i dag mandag). 

Etableringen af foreningen er i proces.  

Claus melder tilbage til støtteforeningspersonerne, 

at det ser fint ud, det de har lavet. 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Intet at bemærke 

4. Besøg af Jens Aage. Status på SFO-

arbejdet. 20 min. 

 

Jens Aage fortalte om udearealerne på SFO’en, der 

er lidt slidte. Der er i løbet af året gjort et stort 

arbejde med at forbedre udearealerne, men vi er 

ikke helt færdige. Til gengæld har SFO’en sammen 

med andre institutioner i kommunen, fået en 

bevilling fra Friluftsrådet til at etablere en bålhytte. 

SFO’en har også fået styr på pædagogernes tid ved 

at opbygge et overblik over de opgaver 

pædagogerne har, og den tid der sat af til de 

enkelte opgaver. Det minder i øvrigt om det, der 

findes på skolesiden. Det er et overblik 

medarbejderne har efterspurgt. 

SFO’en er i proces med at lave beskrivelser af de 

indsatsområder, der er på SFO’en, der så lægges 

ind i et årshjul. 

Ift. kommunikation vil SFO’en gerne bevæge sig 

ud på Facebook. Det skal være som en lukket 

gruppe, hvor det er frivilligt at være med. Den skal 

eksistere for et år ad gangen. En af grundene til at 

bruge Facebook er, at det når en anden målgruppe. 

Det største udfordring for SFO’en pt. er 

rekruttering. 



En kommentar var, at det kunne være spændende 

for de lidt større børn, at der var længerevarende 

aktiviteter, eller aktiviteter du ikke kan blive færdig 

med på én eftermiddag.  

Yderligere en kommentar var, at et problem med at 

bruge Facebook til at informere om aktiviteter er, 

at Facebook ejer de billeder, der lægges op. Og der 

er mange GDPR-regler, der skal overholdes. 

 

5. Naturfestivalugen Skal skolebestyrelsen have en kaffebar med 

mulighed for at snakke med jer? Kunne evt. være 

ved hovedindgangen til skolen? (30. sep. kl. 14-16) 

Claus, Thomas, Mette, Theis og Carsten meldte sig 

til kaffebaren. Hvor den skal stå, koordineres med 

udvalget. 

 

6. Legepladsrapport Bilag 1. Legepladsrapport 2021 – 

Nordstrandskolen 

En gang årligt får skolen udarbejdet rapporter over 

vores legepladser. Det mødes vi om i en lille 

gruppe, og aftaler hvad vi skal gøre. Det er indtil 

videre mindre reparationer som følge af slitage. 

Dog er der en lidt større udfordring med 

rutsjebanerne på bakken mellem Diget og Dalen. 

Her siger rapporten, at tilstanden af rutsjebanerne 

er så kritisk, at vi ønsker skolebestyrelsens 

opbakning til at lukke dem midlertidigt. Fejlene 

drejer sig om manglende faldunderlag langs 

siderne og i bunden af rutsjebanerne og et 

fundament af beton med synlige og skarpe kanter. 

Her går vi kontakt med to firmaer, der skal afgive 

tilbud på, hvordan de vil løse problemerne. 

Bestyrelsen godkendte at skolen lukker 

rutsjebanerne midlertidigt. 

Da det er forvaltningen, der har stået for 

etableringen af rutsjebanerne, og aldrig fået 

færdiggjort projektet. Derfor sender vi tilbuddene 

op i forvaltningen, så de må løst problemet. 

Punktet kommer på næste møde igen.  

 

7. Elev –Til- og fraflytning – status ved 

CK 

 

Bilag 2. Tilflytning til Nordstrandskolen 

Bilag 3. Fraflytning fra Nordstrandskolen 

Skolens elevtal er steget med 21 til 747 elever pr. 

5. september 2021. 12 elever er kommet flere til i 

10. årgang og 9 i de øvrige klasser. 

Årsagen til udmeldte elever bruger skolen til at 

vurdere tiltag for at fastholde eleverne. 

 

8. Sygefravær og vikarforbrug - status 

ved JK 

Bilag 4. Sygefravær 



 Fraværet har gennem det sidste stykke tid været 

nogenlunde konstant. Dog har vi konstateret, at der 

er et relativt højt fravær på SFO’en. 

Det arbejder skolen videre med. 

Måske er der en tendens til, at ansatte i højere grad 

end tidligere tager en sygedag, fordi de er bange 

for at smitte kollegaer. 

Hvis sygefraværet dermed stiger, burde der være 

en dialog med forvaltningen om at hæve 

vikarbudgettet, fordi udgifterne stiger. 

 

9. Trivselsrapport – proces 

 

Hovedparten af skolens elever har deltaget i en 

trivselsundersøgelse, der blev gennemført før 

sommerferien. Resultaterne behandler de enkelte 

årgange på klassekonferencer, hvor de diskuterer 

bl.a. hvad der kan gøres bedre. 

Enkelte klasser, der ikke fik gennemført 

undersøgelsen, er blevet bedt om at gå ind på den 

lokale klassetrivsel.dk og gennemføre den, og 

derefter behandle resultaterne som de øvrige 

klasser. 

 

10. Eventuelt 

 

Aftensmaden bliver fremover serveret kl. 17.45. 

Kl. 

20.40 

Godkendelse af referatet 

 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

Kommende møder: 

 

Supplering af mobilpolitik ved skolebal  

     


