
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen   

Referat    

Mødet afholdes onsdag den 15. juni 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. Stine Prammann og Martine 

Bentsen 

 

Kommunalbestyrelsen: Henrik Løwenheim 

Kjærsvold-Niclasen 

 

Skoleleder: Claus Peter Andersen 

Administrativ leder: Jacob Rønlev Kaarsted 

Pæd. afdelingsleder: Nelle Bjørch-Haderup 

 

Medarbejderrepræsentanter: Gabriel Øberg og 

Thomas Søndergaard Petersen 

 

Elevrepræsentanter: Valdemar Alstrup-

Berentzen (7.D) og Jacob Dahl Rahbek (8.C) 

 

Fraværende: Thomas Holte, Jacob Rønlev 

Kaarsted, Jacob Dahl Rahbek, Henrik 

Løwenheim Kjærsvold-Niclasen 

 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette er valgt. 

3. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Formandens beretning er i proces og fremsendes på 

mail 

 

Regler for nye medlemmer 

 Claes orienterer nye medlemmer om SB’s 

formål og regler. 

 

Status på budgetreduktion 



 Claes orienterer om kritikken fra SB ang. 

processen ift. besparelserne for kommende 

halvår. Dd. har Claes, på baggrund af rykker, 

modtaget svar fra borgmesteren på henvendelse 

ang. besparelsen.  

 22.juni er der møde i Det rådgivende 

skoleårgang – her vil Claes og Mette 

fremlægge SB’s syn på processen for 

besparelserne inden for sektoren. 

 Mette udtrykker en stor bekymring for; at hvis 

specialressourcerne lægges ud på skolerne i 

fremtiden hvilken negativ form for 

ressourcetildelingskultur vil dette potentielt 

kunne skabe ude på skolerne. 

 Claes pointerer bekymringen over, den politisk 

besluttede model, der sigter mod en sektor-

dækning af eget merforbrug modsat en fælles 

dækning på tværs af sektorerne. 

 

Status på arbejdet med støtteforeningen 

 Claus og Claes har holdt møde med den 

forælder, der gerne vil oprette en støtteforening 

til Nordstrandskolen. 

 Forælderen er blevet sendt hjem med følgende 

opgaver: 

o Stift foreningen, find en bestyrelse, lav 

vedtægter og opret en foreningskonto 

 Claus orienterer om, at foreningens midler skal 

komme eleverne til gode via ansøgninger fra 

elevrådet til støtteforeningen. 

 På næste bestyrelsesmøde skal der tages stilling 

til forælderens oplæg på baggrund af 

ovenstående. 

 Cathrine vil gerne melde sig som SB-

repræsentant i Støtteforeningen. 

 Valdemar vil gerne melde sig som 

elevrepræsentant i Støtteforeningen. 

 

 Skolen  

 

Bygninger/renoveringer 

 Hjørnestene der mangler på skurene i den lille 

gård bliver sat på inden for den nærmeste 

fremtid. De manglende sten udgør dog ikke en 

fare frem mod udbedringen. 

 

Affaldssortering 

 FEDK har sammen fået sat i værk, at der skal 

affaldssorteres på skolen allerede nu inden der 

på alle kommunens skole skal affaldssorteres i 

fire fraktioner fra d. 1.10.22. 



 Det hele er kommet i gang med nogle enkelte 

bump på vejen. 

 

Møderække næste skoleår 

 Orientering fra Claus om SB-møderække for 

næste skoleår (se nedenfor). 

 SB skal levere et høringssvar på baggrund af 

sparekataloget, der fremlægges 12. august. 

 Derfor fremrykkes SB mødet til 17.august. 

 Claes spørger ind til, om der er fremsendt 

proces for budget og høringssvar. Claus har 

ikke fået information herom. (se evt. info på 

kommunens hjemmeside). 

 Mødet d.26.4.23 ændres til d.27.4.23 

 

Skolemadsordning aug. 2022 

 Udvalget har meldt retur, at Bistrup og Nør ser 

rigtig fint ud som skolemadstilbud fra august 

2022. 

 

Nye eva- og bedømmelsesformer 

 Claus orienterer om det nyeste ”Fagark” om 

kommende plan for Test, evaluering og 

skoleudvikling fra skoleåret 22/23 – Claus 

tager dette op på næste SB-møde i august. 

 

 Lærerne 

 
 Gabriel italesætter DLF’s anbefaling om at 

holde fast i de systemer der fungerer ift. 

implementering af ”Meddelelsesbogen”  

 Sparekataloget er blevet fremlagt personalet, 

der er frustrerede over, at vi skal spare helt ned 

på rejsekort-niveau og dermed give eleverne en 

forringet skolegang. 

 Thomas italesætter, at denne omgang af 

besparelser særligt vil kunne mærkes blandt 

elever og forældre. 

 Eksaminerne er gået virkelig godt og de har 

budt på gode oplevelser generelt for de unge 

mennesker. Mange er blevet en erfaring rigere 

og flertallet har været velforberedte. 

 Claus ønsker at rose og anerkende lærerstaben i 

9. og 10. kl. for en kompetent håndtering af 

dette års eksaminer på trods af dette års 

Corona-regler om, at alle elever mindst opnår 

deres standpunktskarakter.  

 Der var infoaften for nye 10.kl. elever og 

forældre. Arrangementet var vellykket med 

mange deltagere. 



 Eleverne 

 
 Valdemar tager med videre til elevrådet, 

hvordan udskolingsbygningen kan holdes fin 

og uden skrald på gulvene. 

 Nelle orienterer om, at næste års lærertilsyn 

forhåbentlig kan være med til vise eleverne 

hvad det er vi ønsker at kulturen skal kunne i 

spisepausen 11-11.30. 

 Billedkunstvalgholdene 7. & 8. årgang er ved 

at udsmykke lysgården v/Billedkunstlokalet 

 Udvalg 

 

Status på foldevæggen. 

 Foldevæggen er bestilt og Claes har spurgt 

Henrik (KB) ind til processen. Henrik er i 

dialog med forvaltningen om bestilling og 

opsætning. 

 Claes skriver til Pia Holm Nielsen (ny direktør 

for Teknik og Erhverv samt Sundhed, Pleje og 

Rehabilitering i Dragør Kommune) for mere 

info om foldevæggens dimensioner mm. 

 Info er pt. at den sættes op i uge 31. 

 Næste plan for rutsjebanerne er opstart 

d.20.6.22. og en uge frem. Eleverne burde 

kunne benytte rutsjebanerne i uge 26. 

 Kommunalbestyrelsen 

 

 

4. Forslag til besparelser – Beslutning! Bilag 1- sparekatalog indstillet af LMU 

 Claus beretter om baggrunden for 

sparekataloget herunder forslaget om 

besparelsen på 884.000 kr. med overførsel af 

206.000 kr. i merforbrug budgetår 2023. 

 Elevernes hverdag i skolen vil blive påvirket af 

fx afskaffelse af eftermiddagsmaden på 

SFO’en, ture ud af huset reduceres kraftigt og 

reparationer af inventar og udstyr (herunder IT) 

udbedres ikke. 

 Cathrine påpeger, at sparekataloget er virkelig 

trist læsning. 

 Dette anerkender Mette, og understreger 

samtidig, at når besparelserne rammer noget 

der er synligt, skal vi kommunikere til skolens 

forældre; at sparekataloget er vedtaget på 

baggrund af politikernes beslutning om 

besparelser inden for folkeskolesektoren.  

 Budgetoverskridelserne er sket på andre 

områder, og skolen skal betaler herfor. 

 Cathrine foreslår at få beskrevet kort og godt til 

forældrene på skolen, hvilke konkrete 

betydninger besparelserne har for eleverne. 

 Der udarbejdes et udkast 



 Om der bliver stemt ja/nej til besparelserne har 

politikerne besluttet, at skolen skal gennemføre 

besparelserne. 

 

Afstemning: 

7 stemmer for 

1 stemmer imod 

 

Besparelsen er vedtaget 

 

5. Nyt budget 2022 - Beslutning! Bilag 2. Budget 2022 samlet 

 

Afstemning: 

7 stemmer for 

1 stemmer blank 

 

Budgettet er vedtaget 

 

6. Princip for skemalægning Bilag 3 

Mette foreslår, at der i principperne indskrives en 

formulering om flexdagene på Nordstrandskolen, 

dette indskrives frem mod næste skoleårs 

skemalægning. 

 

7. Valgfag for 9. årg. Bilag 4 

Tre valgfagshold til 9.klasse 

 Få ændringer til teksten, bliver indarbejdet. 

 

Padel som valgfag 9. & 10.kl.: 

Afstemning:  

2 stemmer for 9. kl. får tre pladser på Padelholdet 

 

5 stemmer for 10. kl. får alle pladserne på 

Padelholdet 

 

1 undlader at stemme 

 

Beslutning: 10. kl. får alle pladserne på 

Padelholdet 

 

 Eventuelt 

 
 Claes skriver til de øvrige skolers SB-formænd 

om Carstens høringssvar med beregninger. 

 Thomas opfordrer til, at 10.kl. skal være en del 

af den kommunale fordelingsnøgle. 

 Claus sender høringssvar ind senest d. 24.6.22 

Kl. 

20.30 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

Referatet er godkendt 

 

 



Kommende møder: 

Alkoholforbrug blandt eleverne. Oplæg ved Peter Henriksen – aug/sep 

 

Ordblindeindsats - aug/sep 

Bilag 3. Handleplan ordblinde 21-22 

 

    Møderække 22/23: 

 
Onsdag 1708 1800-2100 SB 

Tirsdag 2709 1800-2100 SB 

Torsdag 2710 1800-2100 SB 

Mandag 2811 1800-2100 SB 

Tirsdag 2401 1800-2100 SB 

Mandag 2702 1800-2100 SB 

Tirsdag  2803 1800-2100 SB 

Torsdag 2704 1800-2100 SB 

Onsdag 2405 1800-2100 SB 

Tirsdag 1306 1800-2100 SB 

 


