
                                                                                                                                    
 

Side 1 af 4 

 

Bestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 

 

Dato Onsdag den 22. april 2020 kl. 16.45-18.15 (vi bliver muligvis færdige før tid) 

Sted TEAMS  

Mødeleder Stine 

Referent Jan 

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

 

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   

Referat: 
Godkendt 
 

 2 Corona-status 
- Jan og Ditte orienterer om 

nødpasningsperioder samt om genåbning 
(herunder de ”gevinster”, der har været  

- Er der noget SB kan gøre for at understøtte? 

At give SB indblik i status – og 
historik 

  

Referat: 
Indledende indsigt i processen fra Statsministerens første pressemøde vedr. lockdown. 
Forældre var hurtige med, og holdt deres elever hjemme allerede torsdag og fredag. Herefter nødpasning. Behovet har været ganske 
begrænset på begge matrikler. 
Forståelse fra skolen omkring hjemmenes udfordringer (varetage job på hjemmekontor + hjemmeundervisning). Fik hurtigt struktur på 
nødpasningen. 
Lærerne har været i kontakt med eleverne på teams. Herudover har Meebook og AULA været flittigt brugt. 
Varde kommune vælger at udskyde genåbningen til henholdsvis fredag og mandag efter påske. Hermed får personalet tid til at komme 
bedst muligt fra start. 
Det løber fint rundt ressourcemæssigt. Afd. Næsbjerg har mulighed for at trække mandskab ind fra taleafdelingen. Holdene er delt med 
hensyntagen til pædagogiske hensyn, aldersgruppe, stamklassens sammensætning mv. 
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Elever fra 6.-9. kl. hjemmeundervises forsat. Ressource hertil er afsat, og står samtidig standby til fysisk fremmøde. 
I yderste konsekvens kan lærere-/pædagogressourcer deles mellem matriklerne. 
Ved fuld genåbning vil det umiddelbart være vanskeligt at få det til at løbe rundt. Alle mand er på max i skrivende stund. 
Den nuværende coronasituation har åbnet nye døre for både personale og elever; der gøres store digitale fremskridt. 
Skolebestyrelsen vil gerne understøtte (skriftligt) ledelsens retning/løsninger i denne tid. 
  

 3 Fra seneste formandsmøde 
- Stine briefer fra seneste møde  

At videndele fra mødet   

Referat: 
Alle skolebestyrelses formænd (møde 10. marts) 

• Hilste Flemming velkommen 

• Spurgte til den gennemsnitlige lærerløn som der regnes efter i dag. Arbejdet pågår stadig i skrivende stund 

• PPR; lang sagsbehandlingstid 

• Kommunen er blevet opmærksom på den forskelligartet brug af vikar 

• Ønsker fokus børn og unge-politik 

• Klyngemøder; BS ønsker Dagtilbud og Skole afskilt – dog fortsætter denne form. 
 

 4 Værdier 
- Præsentation af værdiarbejdet i den endelige 

form 

  

N-N-skole_Værdipla

kater_A2_20-01_korr1 (1).pdf
 

Referat: 
Udsprunget af værdidag i september 2019. Ledelsen har arbejdet videre med gruppernes arbejde i grupperne. Der er taget udgangspunkt i 
den overskrifter, der blev arbejdet med i diverse cases. 
Christian har arbejdet med et udkast, som er videresendt til AdLibitum i Esbjerg (har tidligere lavet vores logo). Personalet har set det. 

Kommer op på matriklerne i plakatform. 
Genbesøges ved en senere lejlighed i bestyrelsen. 
 
Kan med fordel medbringes til de kommende forældremøder af bestyrelsesmedlemmerne. 
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Godkendt af bestyrelsen √ 

 5 Økonomi – status At give status på det første 
kvartal 

  

 Referat: 
Kvartalsforbrug er netop rundsendt til skolerne. Gennemgås i maj med økonomikonsulenten. Dette drejer sig primært om at afstemme brug 
til personale. 
Forbrugsprocenten stemmer perfekt overens med første kvartal. 
 
Der er oprettet en særlig coronakonto i forvaltningen. Eventuelle merudgifter (undtaget til personale) forventes dækket fra central pulje. 
 

 6 
 

Skoleår 2020/2021 
- Foreløbige planlægningstal 
- Personaleresurser 
- Andet 
- Proces 

 

At give indblik i foreløbige 
betragtninger i forhold til 
kommende skoleår 

  

Referat: 
29 elever i både kommende 0. og 2. kl. på afd. Næsbjerg. Der planlægges dermed meget forsigtigt, da en enkelt elev kan tippe om der bliver 
tildelt personale i en eller to klasser på de respektive årgange. Begge planlægges med ekstra bemanding – dog ikke til 2 hele klasser. 
Modellen er kendt fra indeværende skoleår. 
 
Afd. Nordenskov forventer et konstant elevtal til næste år, og dermed samme personale. 
 
Elevtallet for 7.-9. klasse er der fortsat fokus på. Der er elever til 2 spor i 7. og 8. klasse. 9. søger fortsat efterskole, hvorfor der blot bliver en 
klasse (forventeligt på 24 elever). 
 

 7 SB-valg 2020    

Referat: 
Besked fra forvaltningen om at udsætte valg. Dispensation er givet til at fortsætte bestyrelsen i nuværende form. 
(På valg: Heidi, Margrethe, Martin S.) 
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 8 Nyt fra: 

• Ledelsen 

• MED 

• Andet 

Fast punkt   

Referat: 

• Ledelse:  
Corona fylder. Derudover håndterer personalet situationen så fint. Der tages fat, og fremtiden anskues positivt. 

• MED: 
…mere corona 

• Andet 
Feedback fra de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vedr. elevernes tilbagevenden til skole/hjemmeundervisning. Tendensen er 
at eleverne er glad for at komme tilbage til en form for normalitet. 

 9 Evt.  

• Bus 

Fast punkt   

Referat: 
Køretiderne er ændret i forbindelse med afkortede skoledage (affødt af nødundervisning under coronakrisen). Tiderne skaber imidlertid lidt 
udfordringer for afd. Nordenskov, da bussen ankommer (og afgår) præcis ved skoledagens afslutning kl. 13.05/14.05. Dialog vedr. eventuel 
ændring tages den 23. april. 

 
 
Underskrift: 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 


