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Bestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Onsdag den 10. juni 2020 kl. 16.30-18.15 (vi bliver muligvis færdige før tid) 

Sted TEAMS  

Mødeleder Stine 

Referent Jan 

Deltagere Martin S., Jan, Ditte, Margrethe, Stine, Kasper, Ole, Martin P., Lisbet Afbud Troels, Heidi 
  

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   
 

Godkendt 
 

 2 Corona-status 
- Orientering om aktuel status efter genåbning II  
- Fortsat undervisning efter bekendtgørelse om 

nødundervisning 

Orientering om status   

 

Genåbningens 2. fase er i fuld gang. På NO er der fin plads til alle elever, NÆ er mere udfordret. Primært på toiletfronten, hvor der er lejet 
ekstra ind. Flere klasser/hold har skiftet lokaler for at få plads til alle. Ydermere er skoledagens længde korrigeret. 
Perioden for nødundervisning er forlænget. Tidligere løb denne til 8. juni. Nu er datoen 1. august. Dermed afsluttes indeværende skoleår i 
den nuværende form. 
Der planlægges alternative skoledag for afgangseleverne, som slutter skolegangen samme dag som de resterende elever. 
Bestyrelsen oplever at det godt kan mærkes at der undervises under nødbekendtgørelsen. Eleverne kommer glade hjem. 
Lærerne oplever også ændringer. Det går ganske godt. Dog er den effektive undervisningstid kortere grundet omstændighederne. Elever 
synes at være kommet ind i en rutine vedr. bl.a. egen hygiejne. 
Skolen benytter den foranderlige tid til at samle værdifulde erfaringer. Bl.a. ses det tydeligt at alle ressourcer er i brug, og tiden med flere 
hænder omkring en klasse/et hold, er yderst begrænset. Evalueres løbende og arbejdes ind hvor det findes hensigtsmæssigt fremadrettet. 
 

 3 Skolebestyrelsesvalg 2020  Orientering om status   
 

Fredsvalg og dermed genvalg til alle på valg (Margrethe, Heidi og Martin S.). 
Der er fortsat en suppleantplads ledig. For nu er der en. 
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 4 Skoleårets planlægning 20/21 
- Herunder personalesituation 
- Planlægningstal  
- Andet 

Orientering om status   

 

Ansættelsessamtaler på NO i morgen torsdag. NÆ har samtaler på tirsdag. Begge steder er der rigtigt gode kandidater i spil. 
Fagfordelingen er nogenlunde på plads bredt sted. Dog har ansættelserne på begge matrikler er mulig indflydelse på det endelige billede. 
NÆ har høje klassekvotienter på flere årgange. 
 
30 elever på 0. årgang (NÆ). Køres som en enhed med flere ressourcer. 
Kommende 9. årgang kommer under 21 grundet fortsat søgning mod et efterskoletilbud → Affødte en snak om der kan findes en grund til 

det begrænsede antal elever på 9. årgang. Er der tale om et fravalg af skoletilbuddet på Nordenskov-Næsbjerg Skole, eller et tilvalg af 
efterskoletilbuddet? Kan skolen i den forbindelse påvirke processen omkring elevernes valg? Kan skolen og/eller bestyrelsen være 
proaktive – måske trykprøve elevernes behov fra deres start i overbygningen. Mange faktorer kan gøre sig gældende, og grundene kan 
være endog meget forskellige fra år til år (kønssammensætning, tendenser/trends i elevernes hjem etc.). Den nye bestemmelse omkring 
valgfag kan potentielt være et benspænd, da dette er defineret ved lov. Udbuddet kan måske være bredere på efterskolerne. 

 
Elevtallet er stabilt på NO og stigende på NÆ. 
 

 5 Madordning 
- Aflyst periode  
- Kommende skoleår 

Hvad er vores forventninger til 
TUE i forhold til kompensation for 
mistede gange? 
Madordning kommende skoleår. 

  

 

Madordning aflyst under lockdown. Er fortsat lukket ned efter mulighed for genåbning af buffet (Midt-I bruges til undervisning). 
Forældrehenvendelse ved udsigterne til genåbning af madordning. 
Skal der kompenseres fra Næsbjerghus til forældrene? Forældre har rundt regnet brugt kr. 300,- i nedlukningen hvor der ikke har været 
mulighed for at benytte sig af ordningen. 
 
Tilbuddet er anderledes i den nuværende form (under normale omstændigheder, som var tilstede før lockdown). Skal aftalen 
genforhandles? Har vi gjort os nogle erfaringer hygiejnemæssigt til fremtidig brug ind i tilbuddet? 
Input desangående delt. Dialog med Næsbjerghus synes at være vejen frem post corona. 
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 6 
 

Ny bestyrelse 01.08.20 
- Antal møder 
- Mødeform 
- Resurseudnyttelse 

At give indblik i foreløbige 
betragtninger i forhold til 
kommende skoleår 

  

 

Der fastlægges en møderække (10 møder/skoleår). Indholdet definerer hvorvidt mødet skal afholdes fysisk eller virtuelt. Det virtuelle møde 
har sine fordele rent effektivitetsmæssigt, samt når dagordnen tilskriver meget envejskommunikation/information. Andet arter sig bedre 
ved et fysisk møde; eksempelvis ved et mere temaorienteret møde. 
 

 7 Nyt fra: 

• Ledelsen 
1. Infomøde for kommende 0. klasse er 

skubbet. NO afholder den 17. juni, NÆ den 
24. juni. 

2. Et lignende møde omkring kommende 7. 
årgang er også rykket. Informationerne 
sendes til hjemme på skrift. Forældremøde 
for 7. klasserne afholdes umiddelbart efter 
sommerferien. 

3. Der arbejdes på en alternativ løsning for den 
mistede lejrskole for nuværende 6. årgang på 
NÆ. Der tilbydes ikke en hel uges lejrskole, 
men der afsættes en pose penge til begge 
kommende 7. klasser med bidrag fra begge 
matrikler. 

4. NRUI har fået ny formand. Samarbejde vedr. 
muligheder og udøvelse af eliteidræt. 

• MED 
1. Et produktivt MED-udvalg, hvor der er stor 

konsensus.  

• Andet 

Fast punkt   
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 8 Evt.  Fast punkt   
 
 

1. Tirsdag 8. september 2020 kl. 17-20.30 er der møde i formandsforum. Stine deltager. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er også 
velkommen. 

2. Første bestyrelsesmøde i 20/21 er onsdag den 12. august kl. 16.30 på Næsbjerg 
3. SFO har været lukket – kommer der refusion? 

Varde kommune har ikke meddelt noget konkret herom. 
 

 

 
 

 
Til fremtidig behandling: 

• En snak om valgfag mellem ledelse, medarbejdere og ledelse. 

• Forretningsorden mm. 
 

 
Underskrift: 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 


