
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen      
Mødet afholdes torsdag den 24. februar 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 og Cathrine 

Haarup Handryziak. 

 

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: Henrik, Cathrine, Thomas, Gabriel 

(i stedet deltog Marius) 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette blev valgt. 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Henrik var fraværende. 

Punktet flyttes fremover til sidste punkt (efter 

Udvalg). 

 

 Formanden 

 

Har været til møde med borgmesteren om forslag 

til kommende 0. klasse. Her bad borgmesteren om 

forslag til, hvordan sagen om det 9. spor kan løses. 

 

 Skolen  

 

Bilag 1. Sygefraværsstatistik  

Der orienteres også om dette på næste møde med 

sygefraværsstatistik. 

Cykelskure: Stiladerne er ved at blive fjernet i 

lillegård, fordi arbejdet er færdigt 



Toiletterne næsten færdige i mellemtrinnet og 

udskolingsgangen bliver færdige i marts. 

Eleverne er gode til at bruge de andre toiletter der 

er på skolen, bl.a. i kælderen. 

Fastelavn i dag er gået godt med mange 

fantasifulde udklædninger. 

Dronningen kommer på besøg i Dragør den 20. 

maj, samme dag som 9. klasserne har sidste 

skoledag. Skolen skal forberede noget. 

Vi er ved at løbe tør for toner. Det er et stort 

problem, og hvis det varer ved til de skriftlige 

eksaminer, er det et virkeligt stort problem. Skolen 

tager problemet med til forvaltningen. 

 

 Lærerne 

 

Intet nyt. 

 Eleverne 

 

Alle elever er meget tilfredse med toiletterne. 

Eleverne kunne godt tænke sig, at klasserne får 

deres egne toiletter (fælles for drengene og 

pigerne). Det undersøger skolen. 

 

 Udvalg 

 

Støtteforeningen. 

Der arbejdet stadig med at få etableret en 

støtteforening. 

Drøftelsen blev udskudt til næste møde. 

Foldevæggen tages også op på næste møde 

sammen med rutsjebanerne. 

 

4. Høringssvar til kommende 0. årg. Bilag 2 – Høringssvar om den kommende 0. klasse 

Bestyrelsen drøftede udkastet. 

Et. 9. spor er at foretrække fremfor at hæve 

klassekvotienten. Er det et fuldt spor, kræver det 

ekstra lærerkræfter men også midler til 

anlægsrammen. 

Hvis skolernes budgetramme forbliver uændret, vil 

skolernes økonomi gradvis udhules. 

Udkastet til høringsvaret bliver rettet til med 

bemærkningerne fra bestyrelsen og fremsendes 

derefter medlemmerne igen. Høringssvaret skal 

sendes til forvaltningen senest på mandag. 

 

5. Høringssvar til Kvalitetsrapporten Bilag 3 – Udkast til udtalelse på kvalitetsrapport 

2021.  

Kvalitetsrapporten er sendt tidligere! 

Bestyrelsen drøftede udkastet. 

Generelt ligger skolen godt i målingerne, både ift. 

til landsgennemsnittet og i Dragør. Enkelte 

opmærksomhedspunkter blev drøftet og inkluderes 

i udtalelsen. 



Udkastet til udtalelsen bliver rettet til med 

bemærkningerne fra bestyrelsen og fremsendes 

derefter medlemmerne igen. Udtalelsen skal sendes 

til forvaltningen senest på mandag. 

 

6. Udkast til vægtegninger Præsenteres på mødet. 

Stedet kunne være midtergården ved 

billedkunstlokalet. 

Skolen er lidt nevøs for, hvis udsmykningen 

kommer til at ligne graffiti. Der er derfor en risiko 

for at andre uautoriserede ville begå graffiti andre 

steder. 

Eleverne synes det kunne være sjovt, hvis det 

kunne komme op på en af væggene i lysgården. 

Der var bred opbakning til projektet, som skolen 

arbejder videre med. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

7. Årsregnskab 2021 Bilag 4. Årsregnskab 2021 

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 536.000 

kr. der er søgt overført til 2022. Meldinger fra 

forvaltningen tyder på, at vi får lov til at overføre 

midlerne. 

Overskuddets størrelse svarer til det forvaltningen 

havde bedt os om at have. Overskuddet i 2020 var 

på 752.000 kr. så skolens har brugt sin bevilling i 

2021 plus 216.000 kr. 

Mindreforbruget skal i 2022 bruges til at dække løn 

til ekstra midlertidige ansættelser. Så skolen er 

afhængig af at få midlerne overført til næste år. 

Da det kan være vanskeligt at fordele udgifter 

præcist mellem skolen og SFO’en er 

regnskabstallene fælles. 

Den største afvigelse er, at forvaltningen har 

bogført midler til støttede elever under Løn. Af 

disse midler har skolen brugt 1,32 mio. kr. til 

indkøb af ydelser fra primært Backspin og 

Støttenetværket, udgifter der er bogført under Drift. 

Dvs. indtægter og udgifter står ikke på samme 

konto i regnskabet. 

Skolen stiler altid efter at komme så tæt på balance, 

med mindre der ekstraordinært skal spares op til en 

flerårig investering. 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 

 

8. Budgetforslag for 2022 Bilag 5. Budgetforslag 2022 – Overordnet  

Bilag 6. Budgetforslag 2022 – Udposteret på konti 

 



I det udmeldte budget er skolen blevet tildelt 1,15 

mio. kr. mere i 2022 sammenlignet med 2021. 

Dette skyldes primært ekstra elever.  

Med de tillægsbevillinger vi kender nu, får skolen 

omvendt tildelt 1,55 mio. kr. mindre i 2022, hvilket 

skyldes besparelser på en del centrale puljer samt 

at vi ikke kender støttebehovet for 2. halvdel af 

2022, hvorfor en del at de midler naturligvis endnu 

ikke er tildelt. 

Ud fra disse forudsætninger har skolen foretaget 

nogle tilpasninger af driften, og skønnet for 

hvordan 2022 ender, er derfor et budget i 

balancere.   

Claus redegjorde for hvordan bevillingen til 

inklusionsarbejdet har udviklet sig. 

Bestyrelse kunne godt tænke sig en redegørelse for 

de bevillinger der kommer til særlige pædagogiske 

indsatser ift. skolens faktuelle udgifter. 

 

Budgetforslaget blev vedtaget med den 

forudsætning, at mindreforbruget på 536.000 kr. 

fra 2021 bliver overført. Sker det ikke, skal skolen 

udarbejde et nyt budgetforslag. 

 

Skolebestyrelsen besluttede også kun at lægge det 

overordnede budgetforslag på skolens hjemmeside. 

 

9. Eventuelt 

 

Vi afventer melding fra kommunalbestyrelsen om 

at Theis og Henrik formeldt udtræder af 

skolebestyrelsen som forældrerepræsentanter. 

 

Kl. 

20.40 

Godkendelse af referatet 

 

 

Referatet blev godkendt 

 

 

Kommende møder: 

 

     


