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Bestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Onsdag den 12. august 2020 16:30-18.30 

Sted Næsbjerg  

Mødeleder Stine 

Referent Jan 

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

 

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   

Godkendt 

 2 Status for opstart 
- Coronaforbehold  
- Andet 

Orientering om status   

Normalundervisning erstatter nødundervisning. 
Flere tiltag fra før sommerferien er bibeholdt i dette skoleår (opdelte toiletter, håndvask, særlige legezoner mv).  

 3 Konstituering af ny bestyrelse   
(herunder fordeling af klassekontaktforældre – se plan 
fra sidste år - vedlagt) 
 

At få bestyrelsen konstitueret   

Bestyrelsen konstitueret; Stine Harboe (formand), Troels Riknagel (næstformand). 
Kontaktforældre: se bilag. 
Troels laver taleark til inspiration til forældremøderne. 

 4 Forretningsorden 20/21 - Se udkast 
  

At få forretningsorden godkendt   

Bilag gennemset og godkendt 

 5 Madordning 
- Aflyst periode  

Orientering om status   
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- Kommende skoleår 

DN og Næsbjerghus har drøftet muligheder for madordning genstartes i en post corona udgave. 
Der regnes på kompensation af forældre i forbindelse med nedlukningen. 
Ønske om portionsanretning, ingen binding, bestilles online.  

 6 
 

Høring Børn og Unge politik – tidligere udsendt Mulighed for at afgive 
høringssvar 

  

Bestyrelse undlader at kommentere. Ressourcer lægges andetsteds. 

 
 
 

7 Status  

• Personale 

• Økonomi 

At orientere om forventninger til 
personaletal og budgettal for 
skoleår 20/21 

  

Alle konti under procentdelen af kalenderåret (61,4% d.d.). Dog forventes der udgifter de kommende uger i forbindelse skolestart. 
Stillingsopslag online på begge matrikler (pædagog 30 timer på NO, lærer på NÆ). 

 8 Nyt fra: 

• Ledelsen (tilmelding til temaaften på Varde 
Rådhus) 

• MED 

• Andet 

Fast punkt   

• Temaaften 08.09.20 – bestyrelsen deltager som udgangspunkt ikke, da der ingen nyvalgte er i bestyrelsen. 
Hjemmeside (nordenskov-næsbjergskole.dk); arbejde pågår for at optimere oplevelsen på siden. 

• Intet MED afholdt siden juni. 

 9 Evt.  Fast punkt   

• Bestyrelsesmedlemmer til kommende samtaler 

•  

 
Datoer for forældremøder: 
 
Nordenskov 
0.-2. kl. 02.09.20 kl. 16.30-17.30 
3./4.-6. kl. 02.09.20 kl. 17.30-18.30 
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Næsbjerg 
Indskoling børnehaveklassen for sig og 1.-3. samlet – onsdag d. 26.08.2020 
Mellemtrin 4.-6. årgang – onsdag d. 02.09.2020 
Udskoling 7.-9. årgang – onsdag d. 19.08.2020  
 
 
 
 
Underskrift: 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Punkt til næste møde 

• Hvilke principper skal der arbejdes med? Rækkefølge. Hvem har opgaven? (Årshjul). 

• Udbrede de gode historier 


