
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen      
Mødet afholdes onsdag den 27. oktober 2021 

kl. 18.00-21.00 i Konferencelokalet på skolen. 

 

OBS. Der serveres aftensmad fra kl. 17.45 

 

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: Theis, Gabriel mødte 19.15, Kim 

gik kl. 18.30 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Under punkt. 3 blev meddelelser fra 

Kommunalbestyrelsen flyttet op som 1. punkt 

 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette blev valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet for 

2022 med bred opbakning. 

Skoleområdet slap for rammebesparelsen på i alt 

2,4 mio. kr.  

Kommunen vil sende færre børn i specialtilbud 

uden for kommunen, hvilket giver en besparelse. 

Derfor afsættes der ekstra midler til opkvalificering 

af personalet samt ekstra midler til ekstra elever. 

Derudover er der afsat 0,9 mio. kr. til de tre skoler 

til etablering af udeskole-muligheder. 

Det blev påpeget, at tildelingen af midler ikke 

burde ske på baggrund af antal spor men antal 

elever. 



 

 Formanden 

 

Mødet i Det Rådgivende Skoleorgan i sidste uge 

var krydret af et inspirerende indlæg af en 

inklusionspædagog fra Vesterbro ift. klubområdet 

med fokus på elever med specielle behov, som 

Dragør Kommune skal arbejde videre med. 

 

 Skolen  

 
 Pædagogisk weekend - tilbagemelding 

Afholdt den 8. og 9. oktober. Alle børn blev hentet 

til tiden og alle var forældre bakkede op om 

arrangementet. De ansatte er positive over 

programmet. 

 Nye ansættelser 

Tak til forældrene for deltagelse i forskellige 

ansættelsesudvalg. 

Vi er udfordrede på at ansætte pædagoger. Der er 

nedsat en lille arbejdsgruppe på tværs af skolerne 

for at forbedre rekrutteringen. 

 Test set-up. Frivillige test på skolenOm 

mandagen kan man som elev blive testet på 

skolen. Det er frivilligt om man vil. Vi har 

ikke kapacitet til at teste alle skolens 

eleverne. 

 Tirsdag til fredag er der mulighed for at en 

klasse, hvor der er en smittet elev, kan blive 

testet.  

 Vi har etableret en ekstra handicap- 

parkeringsplads på den store p-plads 

 Skolen vil deltage i etablering af skolehaver 

i St. Magleby (3. årgang). 

 

 Lærerne 

 

P-weekenden var rigtig god. Det var lærerigt og 

alle var glade. 

Udskolingen går en travl tid i møde med bl.a. 

terminsprøver.  

De nye lærere virker til at være faldet godt til. 

 

 Eleverne 

 

Internettet i udskolingen er ikke god. Der er fokus 

på problemet både fra ledelsen og forvaltningen. 

Eleverne har et ønske om flere borde/bænke-sæt 

indenfor i fælleslokalet. Det kan tidligst blive i 

næste budgetår. Måske skulle møblerne være noget 

andet end borde/bænke-sæt. 

Der er også et ønske om indførelse af en snackbod 

i udskolingen. Det bliver svært af 

lovgivningsmæssige grunde. 

Elevrådet har desuden et ønske om at lærerne 

fortæller eleverne om elevrådets arbejde, således at 

flere er bedre forberedt til elevrådsmøderne. 



Måske tager det bare lidt tid at få et nyt elevråd op 

at stå. 

 

 Udvalg 

 

Græsplænen: Den bliver fremover behandlet på 

samme måde som græsplænerne på Dragør 

Boldklubs baner. 

Foldedør: Det er politisk besluttet af afsætte midler 

til en ny adskillelse af de to gymnastiksale 

Nye vinduer: Udskiftning af vinduer er udskudt til 

senere. 

Legepladsrapport: Vi har fået forskellige tilbud på 

renovering af rutsjebanerne. Der fremlægges et 

oplæg til næste gang. 

 

4. Udeskole – Besøg af Helen 

(udeskolevejleder) Kl. 19.00 - 20 min. 

 

Skolen har fået en bevilling på ½ lærerstilling til 

udeskole. Ungdomsskolen har ansat en 

koordinator, der dækker alle tre skoler. 

Udeskole er den undervisning, der foregår uden for 

klasseværelset, og den kan byde ind med 

undervisning i alle fag.  

En dag med udeskole skaber nye mønstre mellem 

eleverne, de får mere motion og det styrker deres 

hukommelse. 

4 klasser er i år udeskoleklasser, der indgår i et 

forløb sammen med Helen. Heri indgår styrkelse af 

samarbejdet med lokale aktører, f.eks. 

Amagermuseet og den lokale præst. 

Ét forløb kan være, at Helen kommer med en form 

og læreren kommer med indholdet/det faglige, der 

skal være i timen.  

Og udeskolen understøtter den varierede skoledag. 

Der bliver etableret mulighed for at lave mad i 

atriumgården, og der er også købt lidt ekstra 

materialer ind som alle klasserne kan bruge. 

 

5. Evt. Naturfagsfestivalen uge 39 – set 

fra et forældreperspektiv 

 

Skolebestyrelsen var med og serverede kaffe. 

Skolebestyrelsen drøftede ugen, og mange 

betragtninger blev givet videre til ledelsen. 

 

6. Forældrebetaling – princip 

 

Bilag 1. Principper for ekskursioner og lejrskoler  

Carsten vil gerne lave et udkast til princip ud fra 

nye regler for lejrskoler. 

Carsten og Claus laver en vejledning om brug af 

klassekassen. 

 

7. Budget 2022 – Kort status og drøftelse 

af konsekvenserne. 

 

Intentionen om fordeling af midler til inklusions-

opgaven er blevet hørt af forvaltningen. 

Der er ikke blevet skåret på skolens ramme, men vi 

har ikke gennemgået forudsætningerne endnu, så 



måske kan der ligge besparelser gemt, vi endnu 

ikke har set. 

 

8. Udskolingens mulighed for at tage 

hjem og/eller gå i Føtex i 

spisefrikvarteret 

 

Drøftelse 

Grunden til at man fra 7. årgang kan forlade skolen 

i spisefrikvarteret er, at eleverne er så store, at det 

er naturligt i børns udvikling at få den frihed. 

Elever kan også tage hjem sammen og på den 

måde danne fællesskaber. 

 

9. Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger 

Kl. 

20.40 

Godkendelse af referatet 

 

 

Godkendt kl. 21.07 

 

 

Kommende møder: 

 

     


