
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen      
Mødet afholdes onsdag den 30. marts 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: Theis, Henrik mødte kl. 19.20      

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Henrik har bedt om, at meddelelser fra 

kommunalbestyrelsen gennemgås, når han er til 

stede. 

 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette blev valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

- Der var møde tirsdag d. 29/3 i Det 

Rådgivende Skoleorgan.  

Det 9. spor er placeret på St. Magleby 

Skole. Mette orienterede om udfordringerne 

ved etableringen, både på kort og lang sigt. 

Herudover blev der på mødet drøftet 

kvalitetsrapporten og inklusion herunder 

økonomi. 

- Formanden var til SSP-møde tirsdag d. 

29/3. Et af emnerne var en bekymring om 

et stigende alkoholforbrug blandt eleverne i 

Dragør. 



Emnet tages op på næste skolebestyrelses-

møde som et selvstændigt punkt til 

drøftelse. 

 

 Skolen  

 

- Renovering 

24 elevtoiletter er blevet renoveret. Det har 

gennem en del år været et stort ønske hos 

eleverne. Vi har et håb om, at alle passer på 

de nye toiletter. Vi vil gerne have 

borgmesteren til at indvi dem. Det er en 

stor investering for kommunen. 

- Fremadrettede projekter 

Der er planer om udskiftning af vinduer og 

døre i 2022. Forvaltningen er ved at 

indhente tilbud.  

- Ift. affaldssortering har elevrådene i Dragør 

et forslag om at få sponsoreret et antal 

skraldespande af private firmaer. Det skal 

koordineres med det projekt som 

forvaltningen er i gang med, og som rulles 

ud efter sommerferien, og som gerne skulle 

være det samme i hele kommunen. 

- SB valg i maj 

På næste møde fremlægges en procesplan 

for valget.  

 

 Lærerne 

 

Fagfordelingen kører lige nu. Det virker som om, 

at den fysiske tavle fungerer lidt bedre end den 

elektroniske vi havde sidste år. 

I udskolingen er der snart eksamen, og det præger 

afdelingen. 

Der er stor interesse for at blive lærer på skolen, og 

det er blevet nemmere at rekruttere. 

 

 Eleverne 

 

Eleverne vil gerne have et skilt op på alle de nye 

toiletter, om at man skal passe på dem. Måske 

formuleret lidt humoristisk i de små klasser. Det er 

vigtigt, at skiltene har eleverne som afsender. 

Eleverne fastholder fordelingen af toiletterne som 

hidtil. 

Vi undersøger om man kan sætte Toilet Flys i 

toiletterne og klasseskilte på dørene. Vi undersøger 

også om der kan komme varmt vand i hanerne på 

toiletterne på P-rummet. 

Der bliver tilsyneladende røget e-cigaretter på 

kældertoiletterne under 7. klasserne. 

 

  

 

 

 

 

 



Udvalg 

 

Status på  

- Foldevæg i idræt 

Der er stadig intet nyt fra forvaltningen, der 

stadig er ved at indhente tilbud, og trods 

gentagne henvendelser ikke kan komme 

med en tidsplan. Foldevæggen har ikke 

fungeret siden november 2019. 

- Udendørs rutsjebaner 

Claes orienterede om processen. Der er 

stadig intet nyt fra forvaltningen, der stadig 

er ved at indhente tilbud, og trods gentagne 

henvendelser ikke kan komme med en 

tidsplan. Dette melder skolen ud i næste 

infobrev til forældrene. 

- Støtteforening 

Der er en ny forældre, der har gjort sig 

nogle tanker om en støtteforening. På næste 

skolebestyrelsesmøde fremlægges hans 

oplæg. 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Henrik går videre med sagen om foldevæggen. 

Ift. affaldssortering går Henrik videre også med 

den sag. 

Henrik orienterede om det 9. spor. Her kan 

flygtningesituationen fra Ukraine påvirke 

situationen, f.eks. på klassekvotienten. 

Endelig berørte Henrik situationen om 

budgetstyringen på skoleområdet i 2021. 

 

4. Inklusion på Nordstrandskolen Bilag 1. 4 cases og bilag 2. SB inklusion 

Drøftelse – 60 min. 

 

Claus orienterede om hvordan arbejdet med 

inklusion er organiseret på Nordstrandskolen inkl. 

en definition af diverse begreber. 

 

Skolebestyrelsen kom herefter med deres 

bemærkninger. En af bemærkninger er, at skolens 

økonomi ikke strækker til den opgave, der skal 

løses. 

 

Der arbejdes videre med at belyse sagen. 

 

5. Skolebal den 28.4  Orientering – 10 min.   

 

På et tidligere møde spurgte skolebestyrelsen ind 

til, hvordan skolen ville håndtere, om der måtte 

være kontantbetaling til skoleballet. 

Skolebestyrelsen har lagt rammen for betaling, og 

løsningen er, at forældrene køber en billet til deres 



barn. Det betyder, at eleverne ikke skal have penge 

med til festen. Der vil være tre forskellige billetter 

til elever i de tre forskellige afdelinger. 

 

6. Ordblindeindsatsen på skolen Bilag 3. Handleplan ordblinde 21-22 

20 min. 

Udskudt til næste møde. 

 

7.  Fagtimeplan fra UVM Bilag 4. Timetalsoversigt 2022-23  

10 min. 

 

Som en gevinst ved at kunne reducere timetallet, 

kan der etableres tolærer-timer. Det er både elever 

og lærere meget tilfredse med. Timerne bruges 

f.eks. til individuelle samtaler med eleverne, til 

deling af klassen, fokus på ordblinde eller hvis der 

har været konflikt. I år er det ikke kun 

kernelærerne, der kan lave tolærer-ordning, men 

også f.eks. fysiklæreren kan byde ind med en faglig 

begrundelse for muligheden for tolærer-timer. Det 

betyder også, at det kan være forskelligt fra år til 

år, hvem der har tolærer-timer. 

 

 Eventuelt 

 

Dronning Margrethe og den hollandske prinsesse 

kommer på besøg i Dragør den 20. maj og skolens 

1. og 2. klasser skal deltage i besøget. 

 

Carsten savner information om overgangen fra 

SFO til klub. Skolebestyrelsen efterlyser en status 

på, hvordan udviklingen i klubben går. 

 

Kl. 

20.40 

Godkendelse af referatet 

 

 

Referatet blev godkendt 

 

 

Kommende møder: 

 

     


