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Bestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Onsdag den 15. januar 2020 kl. 16.45-18.45 

Sted Afd. Nordenskov 

Mødeleder Stine 

Referent Jan 

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

 

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

5 min. 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   

Referat: 
Godkendt 

20 min 2 Godkendelse af aktivitetsbudget 
2020 
 

At godkende budgetforslag 2020, der allerede har været 
behandlet i MED-udvalg i dec. 
 

  

Referat: 
Gennemgået. Bestyrelsen ønsker indsigt i 2019-tallene; afsatte, som forbrugte, da disse kan bruges i sammenligningen med det 
forslået budget for 2020 

35 min 3 Udtalelse kvalitetsrapport 18/19 
 

At gennemgå og drøfte kvalitetsrapporten 18/19 med 
henblik på udtalelse. 

Der udarbejdes kvalitetsrapport 
for kommunens skolevæsen for 
at give det politiske niveau 
overblik/indblik i skolevæsenets 
virke. 

X 

 Referat: 
Jf. tallene fra trivselsdelen i rapporten, har dette haft skolens fokus allerede umiddelbart efter målingerne. 
Der er en stor mængde tal at forholde sig til. Flere er vanskelige at forholde sig til. 

10 min 4 Antimobbestrategi – endelig 
godkendelse 

At godkende det endelige forslag, som er behandlet på 
seneste møde. 
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 Referat: 
Godkendt. 

15 min 5 
 

Udkast til trafikpolitik 
 

At drøfte og kvalificere udkast til trafikpolitik.   

Referat: 
Udkast tages med i MED. 

15 min 6 AULA Vi har åbnet for forældrene i AULA pr. 01.01.20. Hvad er 
status? Giver dette anledning til opmærksomhedspunkter? 
Hvordan er medarbejderne med? 

  

Referat: 
De første erfaringer er gjort, og AULA er rullet udmærket i gang. Diverse cases samles hos superbrugerne, og tages herefter med 
til opsamling fra centralt hold. Udfordringer forsøges læst løbende. 
Kommunens anvendelsesstrategi er skolernes guideline. Lokalt ses der herudover på løsninger, som passer ind til netop 
Nordenskov-Næsbjerg. 
Findes der mulighed for at danne en kommunikationsplatform for skolebestyrelsen? 

10 min 7 Kort status økonomi 2019 Årsregnskabet er ikke endeligt endnu, men hvilken vej peger 
pilen for de respektive afdelinger? 

  

Referat: 
D.d. afholdt møde med økonomikonsulenten. Overskud på afd. Nordenskov (skole, SFO og klub). Afd. Næsbjerg er 
generelt i overskud. Skoledelen er i bedring. I alle tilfælde ligger der en valid begrundelse for udfaldet. 

 

15 min  8 Nyt fra: 

• Ledelsen 

• MED 

• Andet 

Fast punkt   

Referat: 
Cykelbane mellem afd. Nordenskov og Øse Efterskole indviet i december. 
Udarbejdelse af hjemmeside påbegyndt. Dette pågår gennem vinter/forår 2020. 
Pedeller overgået til ejendomscenteret pr. 01.01.20. Samarbejdet er kommet godt fra start. 
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Medarbejder fratrådt på afd. Næsbjerg pr. 31.12.19. 
Lene Knudsen fastansat pr. 01.01.20. 
Fokus fra TR vedr. medicinering af børn i skolen. Hvordan fordeles ansvaret? 

5 min 9 Evt.  Fast punkt   

Referat: 
Kan der skabes en mulighed for et overdække/cykelskur til elevernes cykler (afd. Nordenskov)? 
Ideer til kommende formandsmøde modtages: 

• Fastholde fokus på justering af gennemsnitsløn. 
 
Indkalde NUIF til samarbejdsmøde.  

 
Punkter næste møde: 
Input til emner til formandsforum i marts med deltagelse af det politiske niveau. 
 
Underskrift: 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 


