
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen      
Mødet afholdes mandag den 22. november 

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: Henrik, Kim, Theis og Thomas 

Holte 

 

Claus deltog over Teams 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette blev valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Intet 

 Formanden 

 

Græsset på boldbanen er blevet behandlet i sidste 

uge, og er nu med i vedligeholdelsespuljen 

sammen med andre græsplæner i Dragør 

Kommune. 

To medlemmer af skolebestyrelsen er blevet valgt 

ind i kommunalbestyrelsen, Theis og Henrik. 

 

 

 



 Skolen  

 

- Covid 19 situationen og test 

De sidste 3 uger har skolen været udfordret, og vi 

har været tæt på at blive lukket (delvis) ned. 

Heldigvis er vi kommet igennem så det ikke er 

blevet nødvendigt, f.eks. er der kun en smittet i dag 

mandag. Vi vil gøre meget for at holde skolen 

åben. Og i dag er der indført forskellige 

restriktioner, som der er skrevet ud om til 

personale og forældre. Der er mange dilemmaer og 

vi har forvaltningen med til at vurdere situationen. 

Tak til alle for at hjælpe til. 

Skolens står selv for podningen, og det ville være 

rart, hvis det var nogle professionelle udefra, der 

kunne påtage sig den opgave. 

Restriktionerne på de tre skoler er ens. Der er ikke 

nogen udløbsdato på de 5 restriktioner fra 

sundhedsstyrelsen, og som der er skrevet ud om, 

dog når incidenstallet er under 400, kan vi 

nedjustere vores tiltag. 

Lærerne har været gode til at håndtere smittede 

klasser og elever. Der var en god fleksibilitet. Og 

skolen bruger digitale samtykkeerklæringer, 

hvilket er rigtig godt.  

Skolebestyrelsen udtrykte bekymring om skolen 

får refusion for udgifterne til håndtering af 

coronakrisen. Problemet er, at vores vikarudgifter 

stiger. 

 

- Ønsker fra elevrådet – gynger og 

trampoliner mm. 

Elevrådet har fået en pulje på 50.000 kr. til bl.a. 

gynger og trampoliner. Dette er blevet etableret i 

den lille skolegård, til det lille elevråds store glæde. 

 

- Det lille elevråds ønske 

Når elevrådet har ønsker, skal det følge en proces. 

F.eks. skal et forslag bl.a. forbi LMU, inden det 

kommer i skolebestyrelsen.  

Der mangler også lidt koordinering mellem det lille 

og det store elevråd. Det går skolen videre med.  

 

- Wc renovering og cykelparkering 

Renoveringen af WC’erne er gået i gang. Vi 

glæder os til de er færdige. 

Også renovering af cykelskurene er gået i gang. 

Her fjerner de udhængene på skurerne, der flere 

steder er slidte. Det gør adgangen til skolen lidt 

mere besværlig i en periode. 

 



 Lærerne 

 

Lærerne synes det er uheldigt, at de ikke kan blive 

testet på skolen, når de nu også er dem der går mest 

på tværs mellem klasserne. Sidst der var smitte, 

kunne de ansatte godt blive testet. 

Julefrokosten er desværre udskudt, men vi håber at 

kunne holde en fest kort ind i det nye år. 

Der er lønforhandling mellem lærerne og 

forvaltningen. 

Der er lidt usikkerhed blandt lærerne omkring 

testkapaciteten. Den diskussion bliver løftet op i 

CMU. 

 

 Eleverne 

 

Der er lidt usikkerhed omkring, hvor man må være 

i frikvarterene. Det udsendte kort er lavet ud fra en 

historik om, hvem der bruger banerne og 

skolegården.  

Det er blevet drøftet i elevrådet, at der det 

kommende år skal være fokus på udluftning i 

klasserne. AMR kan bestille testudstyr i kredsen og 

derudover kan man selv lufte lidt ud, selvom det er 

koldt. 

 

 Udvalg 

 

Intet nyt 

4. Budget 2022 – UV-konti Bilag 1. Forslag til ekstra bevilling til skolens UV-

konti 2022 

 

Skolen har fået flere elever pr. 5. september, 

hvilket får betydning for næste års budget, der alt 

andet lige betyder et lidt større budget. 

Der er allerede luftet ønsker om lokalløn til lærerne 

og om indretning af ekstra lokaler til 

madkundskab. Det kunne være udendørs faciliteter 

i atriumgården ved madkundskabs-lokalet - her 

skal vi nok sætte ¼ mio. kr. af. Desuden er der et 

ønske om lidt flere midler til skolens UV-konti. 

Endelig en forlængelse af en ekstra dag på lejrskole 

blev videreført ind i 2022, ligesom det var som i 

2021. 

Forslaget blev drøftet og vedtaget. 

 

5. Princip for lejrskoler og vejledning til 

klassekasser 

Bilag 2. Princip for lejrskoler og ekskursioner 

 

Forslaget blev drøftet og vedtaget. 

Det må dog gerne komme over i en rigtig 

dynamisk skabelon. Cathrine kommer udkast til en 

skabelon der max. fylder en side. 

 

 

 



Bilag 3. Vejledning til klassekasser 

 

Forslaget blev drøftet. Der kom en del gode 

tilbagemeldinger, og disse kommentarer bliver 

indarbejdet i vejledningen, der fremlægges igen på 

et senere møde. 

  

6. Rutsjebaner   Bilag 4. Tilbud på renovering af rutsjebaner 

 

Skolen har modtaget forskellige tilbud på 

retablering af området rundt omkring 

rutsjebanerne. Skolens pedel og ledelsen har 

udvalgt det tilbud der samlet set vurderes bedst at 

kunne genskabe skrænten, kræver mindst 

vedligeholdelse og har en fornuftig levetid. 

Skolebestyrelsen drøftede tilbuddet og den videre 

proces. Tilbuddet sendes til forvaltningen med et 

ønske om, at projektet bliver færdiggjort. 

Formanden går videre med sagen til forvaltningen. 

 

7. Skolebal Drøftelse af boder og indtjening 

 

Skal eleverne f.eks. have penge med til 

skoleballet? 

Skolebestyrelsen var enige i, at det ikke måtte 

koste penge at deltage i selve festen. Måske kunne 

Støtteforeningen spille en rolle. Skolebestyrelsen 

var endvidere enige i, at hvis man skal købe noget, 

må det godt koste penge, men ikke meget. 

Herudover blev der fremlagt forskellige ideer som 

Claus tager med videre. 

 

8. Eventuelt 

 

Der er kommet endnu en klage over, at de store 

elever i skoletiden ryger tæt på skolens matrikel. 

Lærerne vil blive bedt om at holde øje med 

rygerne, der vil blive kontaktet af lærerne, hvis de 

bliver opdaget. 

Den ekstra observation starter i uge 48. 

Hvis det skal virke, skal der være konsekvenser. 

 

Kl. 

20.40 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

 

 

Kommende møder: 

 

     


