
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen      
Mødet afholdes tirsdag den 25. januar 2022 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, Carsten Friis Toft, Cathrine 

Haarup Handryziak og Theis Kirkhoff Guldbech 

 

Kommunalbestyrelsen: Henrik Løwenheim 

Kjærsvold-Niclasen 

 

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: Gabriel, 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette blev valgt 

3. 

 

Konstituering Kim er stoppet, og Henrik er blevet repræsentant 

for Kommunalbestyrelsen i Nordstrandskolens 

Skolebestyrelse. Herudover er Theis valgt ind i 

Kommunalbestyrelsen, og derfor trækker han sig 

fra skolebestyrelsen på Nordstrandskolen. 

Formeldt skal Theis og Henrik anmode 

Kommunalbestyrelsen om at fratræde. 

Skolebestyrelsen vedtog ikke at indkalde 

suppleanterne, da der er så kort tid til et valg. Der 

sættes gang i processen for at finde to nye 

skolebestyrelsesmedlemmer. Det vil ske ved et 

valg i maj måned. Bestyrelsen overholder stadig 

reglerne om, at forældrene skal udgøre flertallet af 

medlemmer. 

 

4. Meddelelser fra: 

 

 



 Formanden 

 

Intet at bemærke 

 Skolen  

 

- Covid 19 

Skolen har meget arbejde med at håndtere 

smitten, og det er en stor opgave at tolke 

reglerne rigtigt. Der er mange smittede og 

mange, der er nære kontakter, både elever 

og ansatte. Det betyder desværre også, at 

skemaer bliver påvirket af det store fravær. 

Skolen deler to selvtest ud pr. elev pr. uge. 

Det er kun til de elever, hvor forældrene har 

givet samtykke.  

Der er ros for informationsskrivelserne til 

forældrene. Lærerne har kommunikationen 

med forældrene ift. at forventnings-

afstemme om, hvad elever, der er hjemme, 

skal arbejde med. Det er forskelligt på de 

enkelte årgange, hvordan eleverne arbejder 

derhjemme.  

- Renovering af toiletter 

Håndværkerne er færdige med toiletterne i 

indskolingen og er nu gået i gang med 

mellemtrinnet. Under nedrivningen larmer 

det meget, men klasserne er gode til at 

finde andre klasserum. 

Elevrådet opfordres til at lave en kampagne 

blandt eleverne for at passe godt på de nye 

toiletter. 

- Skolebal 

Er udskudt til den 28. april grundet COVID 

- Vikarsituationen 

Der er et stort træk på vikarerne og det 

giver et stort forbrug rent økonomisk. 

Vi har et godt vikarkorps. 

- Status på kvalitetsrapport 

Nationalt udfases kvalitetsrapporten, og vi 

er usikre på, hvad der præcist kommer i 

stedet. 

Kvalitetsrapporten er færdig i denne uge, 

og skal behandles på næste 

skolebestyrelsesmøde. 

Da skal vi afgive høringssvar dagen efter 

næste skolebestyrelsesmøde, giver det en 

udfordring. Claus sender derfor 

kvalitetsrapporten til skolebestyrelsen så 

hurtigt den modtaget fra forvaltningen, så 

medlemmerne kan drøfte den på mødet. 

Herefter udfærdiger Thomas H et udkast til 

høringssvar. 



- Der har været borgmesterbesøg to gange i 

sidste uge (3). Torsdag var det til polarskole 

og han fik et realistisk indtryk af elevernes 

dagligdag. Fredag handlede det om skolen 

mere generelt, hvor også kommunal-

direktøren deltog. 

- Støtteforeningen 

Foreningen kunne desværre ikke rekruttere 

tilstrækkeligt med frivillige og har indstillet 

arbejdet. 

Sagen sættes på som punkt på et senere 

møde i foråret. 

- Nye børnehaveklasser 

Der er rigtig mange nye elever til de 

kommende 0. klasser, bl.a. fordi der næsten 

ingen søgning er til privatskolerne og fordi 

der er en øget befolkningstilvækst af 

børnefamilier i Dragør Kommune. 

Politikerne kan enten vælge at etablere et 9. 

spor eller øge klassekvotienten. Det skal de 

beslutte på et møde den 10. februar. 

Hvis det 9. spor placeres på 

Nordstrandskolen kræver det ekstra 

ansættelse og dermed ekstra udgifter. Og 

det kræver desuden meget rokeren rundt på 

skolen i årerne efter. At øge 

klassekvotienten betyder klasser med 26,4 

elev i hver klasse. 

Skolebestyrelsen drøftede sagen og 

opfordrede også Henrik til at tage sagen 

med tilbage i Kommunalbestyrelsen for at 

se på hvilke konsekvenser en øget 

tilflytning kan have for skolerne på lang 

sigt. 

Henrik redegjorde for at Skoleudvalget 

meget nødigt vil øge klassekvotienten.  

De betragter også sagen på lang sigt, og da 

der er en overbelægning i Dragørs 

institutioner, vil det medføre en øget tilgang 

til skolerne i årene frem. Så måske er den 

øgede søgning til 0. klasserne ikke 

nødvendigvis etårigt. 

 

 Lærerne 

 

Det er lidt turbulens med de mange fraværende 

lærere. Lærerne hjælper hinanden og vikarerne så 

godt de kan, men det er lidt presset. Men tingene 

kører alligevel godt. Selvom afgangseleverne kan 

være pressede af eksamen til sommer. 

 



 Eleverne 

 

Eleverne er glade for at lærerne er 

omstillingsparate. 

Der er et budgetønske fra eleverne om nye 

borde/bænkesæt. 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Henrik har noteret at kommunens hjemmeside 

trænger til at blive opdateret. Det er besluttet af 

forvaltningen, der også har sat midler af. 

Ligeledes kunne der blive bedre transparens i 

kommunens økonomistyring. 

 

 Udvalg 

 

- Foldevæg i idræt 

Der har været en ingeniør på besøg for at 

undersøge om tagkonstruktionen kan bære 

den nye foldevægge. 

Sagen ligger i forvaltningen 

 

- Rutsjebaner status 

Denne sag ligger også i forvaltningen 

 

5. Gåtur på skolen – 10 min. Fremvisning af renoverede toiletter, personalerum 

og 6. årgang 

Eleverne og forældrene er glade for de 

renoveringer der sker på skolen, både med toiletter 

og nye møbler. 

 

6. Vejledning til klassekasser 

 

Bilag 1. Vejledning til klassekasser 

Carsten og Claus har udarbejdet et revideret oplæg. 

Hertil var der enkelte bemærkninger. Mette 

renskriver et korrigeret forslag til 

Skolebestyrelsens medlemmer inden næste møde. 

 

7. Fravær blandt personalet og 

vikarudgifter 

 

Bilag 2. Fraværsoversigt 

Udviklingen i fraværet ligner et mønster vi har set 

før, hvilket er en stigning i fraværet op mod jul. 

SFO’en ligger stadig højere end skolen, og er bl.a. 

belastet af en langtidssyg, der dog er stoppet pr. 

31/12-2021. Der er sat en proces i gang for at 

mindske sygefraværet i SFO’en. 

Der blev efterspurgt flere nøgletal, f.eks. 

fraværsprocent på lærerne og på pædagogerne. 

 

Bilag 3. Vikarudgifter 2021 – SFO og skole 

Udviklingen i udgifter minder om udviklingen i 

sygefraværet.  

Udgifterne er kun marginalt højere i 2021 

sammenlignet med 2020. 

 

 Eventuelt 

 

Vi får måske en ekstra vandregning i 2022 i 

størrelsesordenen 85.000 kr. pga. en tilstoppet 



ventil. Skolen er i dialog med forvaltningen om, 

hvem der har ansvaret. 

Der blev spurgt ind til nyansættelser. Skolen har 

ikke pt. ubesatte stillinger. 

 

Kl. 

20.40 

Godkendelse af referatet 

 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

Kommende møder: 

 

Støtteforeningen 


