
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen      
Mødet afholdes onsdag den 17. august 2022 kl. 

18.00-21.00 i Konferencelokalet på skolen. 

 

OBS. Der serveres aftensmad fra kl. 17.45  

 

Forældrerepræsentanter: Mette Thesbjerg 

Klint (næstformand), Thomas Holte, Carsten 

Friis Toft, Cathrine Haarup Handryziak, Stine 

Prammann og Martine Bentsen 

 

Kommunalbestyrelsen: Henrik Løwenheim 

Kjærsvold-Niclasen 

 

Skoleleder: Claus Peter Andersen 

Administrativ leder: Jacob Rønlev Kaarsted 

 

Medarbejderrepræsentanter: Gabriel Øberg og 

Thomas Søndergaard Petersen, Marius er 

stedfortræder for Gabriel 

 

Elevrepræsentanter: Valdemar Alstrup- 

Berentzen (8.D) og Jacob Dahl Rahbek (9.C) 

 

Fraværende: Cathrine, Martine, Henrik, Gabriel, 

Valdemar, Jacob (elev). 

Stine mødte kl. 18.35. 

 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. Konstituering (15 min.) 

 

Skubbes til næste møde pga. mange afbud til 

dagens møde. 

Mette er fungerende formand 

 

3. 

 

Valg af ordstyrer 

 

Mette blev valgt 

4. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Carsten og Mette tager punktet i fravær af en valgt 

formand. 

De har i øvrigt været til møde i Det Rådgivende 

Skoleorgan, hvor eneste emne var kommunens 

budgetudkast for 2023 for skoleområdet. 

 



På dette møde lyttede politikerne meget, bl.a. på 

utilfredsheden ved at lave en stor besparelse midt i 

året. 

Oplægget fra forvaltningen indeholdt en grundig 

gennemgang af kultur og fritid, med forskellige 

forslag til besparelser. Den øvelse kan næste år 

ramme skoleområdet. 

 

 Skolen  

 

- Skolestart – status 

Lærerne har forberedt sig i uge 31 herunder 

en dag med teambuilding på fortet. Der var 

både leg og inspiration til undervisningen. 

Vi tog imod 1-10 klasse om mandagen og 

0. klasserne om tirsdagen. Og om fredagen 

tog vi samlet imod klasserne på skråningen 

ved boldbanen. Her talte også formanden 

for elevrådet Jacob. 

- Status på ansættelser 

Der er ansættelsessamtaler vedr. stillingen 

som indskolingsleder den 23. august. 

Thomas H deltager fra SB. 4 er kaldt til 

samtale. 

Og der er ansættelsessamtaler ift. 

inklusionspædagogstillinger den 22. august. 

Carsten deltager. 

- Ordblindeindsats kursus status 

En ordblindekonsulent var på besøg på 

skolen i uge 31, og holdt foredrag for 

lærerne. Han kommer igen i morgen og 

holder foredrag for de forældre, der har 

ordblinde børn. 

- Elevrådet sammensætning 

Der er valg til elevrådet til efteråret 

- Valg til SB – sep. 

Der blev nedsat et udvalg af næstformand 

og skoleleder og Carsten. 

TV2 Lorrys indslag blev drøftet. 

 

 Lærerne 

 

Lærerne har jo også taget imod de nye elever, 

f.eks. har 5. klasserne taget imod 0. klasserne, da 

de er venskabsklasser. 

Der er også blevet taget imod 36 nye elever fra 10. 

klasser. 

Alle har travlt, men folk er ved godt mod og 

tingene kører som sædvanligt. 

De nye lærere er faldet godt til. 

 

 Eleverne 

 

Intet 



 Udvalg Foldevæggen i idrætshallen er blevet etableret. Der 

mangler et par detaljer før den kan tages i brug. 

 

Rutsjebanerne er også blevet færdige. Underlaget 

er ved at hærde, så kan banerne tages i brug. 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Intet 

5. Budget 2023 – Høringssvar afgives 

(45 min. 

) 

Bilag 1 – Link til kommunens hjemmeside 

Budgettet er fremskrevet med 2,14 % fra 2022 til 

2023. Forvaltningens forslag lægger ikke op til 

besparelser på skolen. 

Der er dog en del usikkerheder i budgettet. Et af 

disse usikkerheder er specialområdet, der hvis 

udgifter fortsætter med at stige som i 2022, kan gå 

ud over skolerne. 

En anden er, at kommunen skal finde et 

millionbeløb, der ikke er anvist besparelser for. 

På børne- og ældreområdet er der tilført ekstra 

midler som følge af flere børn og større 

pasningsbehov af ældre. 

10. klasses budgetmodellen er heller ikke regnet 

ind. Modellen er godkendt, men bliver forventeligt 

først implementeret i 2024. 

Det 9. skolespor på St. Magleby Skole kan senere 

give ekstraudgifter. Der er endnu ikke fundet en 

permanent løsning. 

Skolens udgifter til el og gas er et uafklaret område 

i 2023, og der kan være en stor ekstra udgift. 

En reduktion i udgifterne til skolerne vil forstærke, 

at Dragør Kommune er en af de kommuner i 

Danmark, der bruger færrest penge på skolerne. 

Carsten laver et udkast til høringssvar. Det skal 

afleveres til forvaltningen fredag den 26. august. 

 

6. Kommende forældremøder på skolen 

(15 min.) 

Bilag 2. Talepunkter fra Mette 

Bilag 3. Oversigt over forældremøde og S-H-

samtaler 22-23 

Mette har lavet et talepapir til 

forældrerepræsentanterne, så repræsentanterne har 

et fælles grundlag at gå ud fra på møderne. Mette 

gennemgik kort papiret. 

Forældrerepræsentanterne fordelte årgangene 

mellem sig, og enkelte manglende årgange, søger 

skolelederen at dække ved at kontakte de 

fraværende SB-repræsentanter. 

1. årgang Cathrine 

2. årgang Martine 

5. årgang Cathrine 

 



Thomas H kan bruges som substitut, hvis Cathrine 

og Martine ikke kan. 

 

7. Årshjulet for arbejdet i SB 

 

Bilag 4. Årshjul for Nordstrandskolen 2022 

Claus orienterede om årshjulet, som SB arbejder 

ud fra. 

 

8. Ordensregler 

 

Bilag 5. Nordstrandskolens ordenregler 

En gang årligt skal ordenreglerne gennemgås og 

formidles til eleverne. 

Skolebestyrelsen diskuterede elementer af 

ordensreglerne. 

 

Der nedsættes et udvalg på skolen bestående af 

elever, lærere, pædagoger og ledelsen der skal 

arbejde med ordensreglerne i en toårs periode. 

Formålet med dette arbejde, er at skabe en større 

forståelse så alle bedre kan passe på skolen og 

hinanden.  

 

9. Eventuelt Støtteforeningen har lavet en bestyrelse på 4 

personer. Bestyrelsen sender info om aktiviteter og 

kommunikation. 

Skolens hjemmeside trænger til opdatering vedr. 

Skolebestyrelsens medlemmer. 

Det overordnede indtryk er, at den nye 

madleverandør er kommet godt fra start. 

 

Kl. 

20.30 

Godkendelse af referatet 

 

 

Referatet blev godkendt 

 

 

Kommende møder: 

 

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

- Ordblindeindsats. Handleplan ordblinde 21-22 – aug/sep 

 


