
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen   

Referat    
Mødet afholdes tirsdag den 31. maj 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: Stine Prammann og JK 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Velkommen til de to nye suppleanter Stine 

Prammann og Martine Bentsen. 

 

Claes understreger, at der er tavshedspligt fra SB-

møderne. Man må referere sin egen holdning men 

ikke andres. 

Det anbefales til nye medlemmer, at interessere sig 

for foreningen ”Skole & forældre”: 

https://www.skole-foraeldre.dk/ 

 

 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette blev valgt 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Det der kommer til at fylde i dag på mødet er 

BFKU’s beslutning om, at der på baggrund af en 

udmelding om 2,4 millioner i merforbrug indtil 

marts 2022 på det specialiserede 

https://www.skole-foraeldre.dk/


undervisningsområde skal iværksættes en 

handleplan. Skolerne i Dragør skal samlet sparre 

2,9 millioner - på Nordstrandskolen 1,1 million 

Claes understreger, at der tidligere har været en 

god dialog ml. SB og det politiske niveau samt 

forvaltningsniveauet. SB er stærkt utilfredse med 

ikke at være blevet orienteret samt, at der ikke har 

været en høringsproces. 

 

SB er som samlet bestyrelse stærk kritiske og 

forundrede over nye besparelser på skoleområdet 

vel at mærke, når årsagen er generet i områder 

uden for vores indflydelse. 

 

Hvis de foreslåede besparelser bliver gennemført 

vil det svare til fire medarbejderstillinger i 

indeværende kalenderår.  

 

SB er ligeledes stærkt utilfredse med, at der 

tilsyneladende ikke er foretaget 

konsekvensvurderinger før beslutningen i BFKU 

12. maj 2022. 

 

Henrik beretter, at det samlede udvalg (BFKU) 

ikke er blevet informeret om forvaltningens 

bevæggrunde og processen for de 

besparelsesforslag, der blev fremlagt på 

udvalgsmødet. 

Henrik har lyttet til de indsigelser, der blev bragt 

på bordet til mødet og de er taget til efterretning. 

 

 Skolen  

 

- Ansættelser 

o Fantastisk med mange ansøgere, der 

havde gode fortællinger om 

Nordstrandskolen. Vi har ansat 5 i 

alt 3 fastansatte og 2 midlertidige. 

Endvidere har vi ansat en 

pædagogmedhjælper til SFO’en. 

o Vi har lavet fagfordeling og 

skemaerne er vi ved at lægge en 

sidste hånd på. 

- Budget 2022 

o Vi har informeret på P-møde om 

den forestående besparelse. Folk 

skal kende til situationen og skal 

være en del af at se løsninger. Claus 

håber på, at det ikke bliver drastiske 

besparelser hvilket også er blevet 

meldt ud til personalet. Det 

understreges, at besparelserne i 



sidste ende kommer til at have store 

konsekvenser for eleverne. 

o LMU skal ind over processen for at 

se på sparekataloget og 

efterfølgende tage spareforslagene 

med til SB. 

 

- Musikskolen på skolen med koncerter 

o Har været på besøg i gården for at 

afholde koncert. 

o Dd. har musikskolen afholdt koncert 

med indskolingsårgange og 

4.årgang 

- Elevtoiletter/borgmesterbesøg - opfølgning 

o Borgmesteren indviede de nye 

toiletter i indskolingen 

o Borgmesteren vil generelt gerne 

komme på besøg på 

Nordstrandskolen og italesætter, at 

han godt kan lide at besøge os. 

- Bistrup og Nør 

(https://bistrupnoer.skolemad.dk/) er et bud 

på et ny madordningsfirma for skolerne i 

Dragør kommune. Agnes Food lukker og 

kan ikke længere levere mad fra 1.8.22. De 

andre skoler i kommunen har undersøgt 

firmaet og taler for at skifte hertil. 

o Cathrine og Carsten danner udvalg 

og melder retur til Claus senest 

fredag uge 22. 

 Lærerne 

 

- Lærerne er overraskede og chokerede over 

de besparelser der er meldt ud. 

- Det går super godt med de mundtlige 

prøver, for hhv. 9. og 10. klasses eleverne. 

- Vores elever klarer sig godt trods de 

udfordringer ved gennemførsel af normal 

undervisning under Corona-

nedlukningerne. 

 Eleverne 

 

- Jacob italesætter, at der var en undren over, 

at restriktionerne ift. showet på 

Karameldagen samt at skum var blevet 

skiftet ud med vand. Men italesætter også, 

at det var en god dag for alle. 

- Claus svarer hertil, at lærere og ledelse har 

været i omfangsrig dialog med både 9. og 

10. klasseeleverne for at skabe en god dag 

for alle. 

- Mette spørger ind til, om der tidligere har 

været udfordringer omkring Karameldagen 

og de shows der har været vist. 

https://bistrupnoer.skolemad.dk/


- Thomas P understreger, at nomineringer 

tidligere har skabt voldsomme oplevelser 

for enkelte elever, der er endt på scenen. 

- Nelle italesætter, at skolen skal stå på mål 

for de værdier, som skolen generelt står på, 

når vi varetager elevernes udvikling. 

- Specielt vandkampen sidst på dagen var en 

god oplevelse for alle. 

- Valdemar understreger, at det var en god 

idé, at indskolingen ikke deltog i 

vandkampen – da det kan blive for 

voldsomt for de små sammen med de store. 

- Jacob ønsker fortsat at ledelse, lærere og 

elever skal være i dialog om 

Karameldagens indhold og planer. Det 

anerkender Claus også er planen for næste 

år. 

 Udvalg 

 

Status på rutsjebaner og foldevæg? 

- I uge 17 skulle faldunderlaget være blevet 

lavet. 

- Plan & Teknikforvaltningen beklagede, 

men har ikke vendt tilbage til Claes 

v/forespørgsel. 

- Skolen har således kun i begrænset omfang 

fået indsigt i planerne for de to projekter og 

kan derfor godt være bekymret for de 

løsninger, som forvaltningen vælger 

stemmer overens med skolens behov 

- På tredje år afventes fortsat en løsning fra 

kommunen. 

- Henrik beretter at flere politikere har stillet 

spørgsmål i forvaltningen, om 

foldevægsløsningen er den rigtige løsning – 

den skal leve op til funktionen den havde 

tidligere. 

 Kommunalbestyrelsen 

 

 

4. SB valget Status 

- Valgbestyrelsen har bestået af Mette, Claes 

og Claus. 

- Thomas Holte og Mette er genvalgt. 

- Der mangler fortsat en 

forældrerepræsentant i SB, så derfor vil der 

være et suppleringsvalg september 2022. 

5.  Høringssvar til 10.kl. tildelingsmodel Bilag 1 

- Tildelingsmodellen har været undervejs i 3 

år. 

- Det sidste ¾ år har forvaltningen inddraget 

Claus i processen om en 10.kl. 

tildelingsmodel. 



- Modellen ser lovende ud ift. at skolen får 

en sikkerhed baseret på altid at kunne 

danne to 10.klasser. 

- Carsten italesætter, at modellen ser 

fornuftig ud og tilmed også har et 

sikkerhedsnet. 

- Skoledriften hænger først sammen, når der 

tildeles midler til to 10.klasser understreger 

Claus. 

- Carsten laver høringssvar og sender rundt 

til SB senest d. 15.6.22. 

 

6. Skoleplanen præsenteres – ved CA Bilag 2. Skoleplan Nordstrandskolen 22-23 

 

- Claus orienterer om, at skoleplanen er i tråd 

med kommuneplan og skolepolitik. 

 

Nedslag fra skoleplanen: 

o Nyt fokus i skoleplanen er 

mellemformen på  

o Co-teaching  

o Teknologiforståelse  

 

7. Sygefravær Bilag 3. Udgår pga gammel data 

 

8. Princip for skemalægning Bilag 4. Udsættes 

 

9. Støtteforening på Nordstrandskolen Bilag 5. Støtteforening - Projektbeskrivelse 

Oplæg fra ny forældre 

 

- En forælder på skolen er kommet med et 

oplæg. 

- Carsten spørger ind til, om der er tænkt 

over vedtægter, generalforsamling og 

konstituering mv. 

- Claus beder om, at der bliver holdt et møde 

med Lars for at sætte mål for kommende 

skoleår samt forventningsafstemme. Dette 

møde tager Claes og Claus sammen. 

10. Eventuelt 

 

- Mette spørger ind til, om SB kan drøfte 

problemstilling ifm. gymnasievalg. 

Kl. 

20.40 

Godkendelse af referatet 

 

 

Referatet blev godkendt 

   

   

   

 

 

 



Kommende møder: 

 

Alkoholforbrug blandt eleverne. Oplæg ved Peter Henriksen 

 

Ordblindeindsats  

Bilag 6. Handleplan ordblinde 21-22 

Udskudt fra sidste møde 

 

 


