
Skolebestyrelsens beretning for skoleåret 2019/2020 
 
Så lakker et skoleår mod enden – og sikke et år! 
 
Lidt om Corona 
Der er ingen tvivl om, at dette skoleår på alle måder har været anderledes. Det startede el-
lers som det plejer efter sommerferien, men midt i marts blev hverdagen markant forandret. 
 
Skolen blev lukket ned i en periode og alle børn, forældre og personale skulle nu vænne sig 
til en ny hverdag i den virtuelle verden.  
 
Elever og personale har gjort en stor indsats for at få det til lykkedes med den virtuelle under-
visning og der har været en stor hjælp, at stort set alle elever er udstyret med en bærbar 
computer. Der gik heller ikke lang tid, før det at møde ind på Teams og chatte med sine læ-
rerer og kammerater var det mest naturlige i hele verden. Fagligt har det virtuelle fungeret 
fint, mens det på det sociale plan ikke bliver det samme. Det har været udfordrende for både 
skolens personale, børnene og deres familier, og vi vil som skolebestyrelse gerne anerkende 
den store indsats, der er lagt i det fra personalets side, men ikke mindst fra forældrene, som 
virkelig har arbejdet med skolearbejdet hjemme.  
 
Da eleverne så fik lov at møde ind på skolen igen, var det til en forandret skolegang med 
håndvask, afstand og anderledes undervisning. Def faglige arbejde i sin kendte form har i en 
periode været prioriteret anderledes, mens der til gengæld har været god mulighed for at 
lave en masse udendørs. Denne prioritering har skyldtes, at der har været undervist efter en 
til situationen vedtaget nødbekendtgørelse. 
 
Både i Næsbjerg og i Nordenskov har vi fantastiske indendørs faciliteter med store lokaler og 
mange udgange. Toiletforholdene på Næsbjerg har været en udfordring, og der har derfor 
været opstillet udendørs toiletter – det er de muliges kunst, når skolerne ikke lige er bygget i 
Corona-stil! Vi har begge steder store udearealer med masser af plads til at opdele i grupper 
og lave alternative udeaktiviteter.  
 
Skolebestyrelsen har også haft virtuel debut med afholdelse af skolebestyrelsesmøder via 
Teams. Vi er alle enige om, at det har fungeret godt, og vi vil i fremtiden bruge virtuelle mø-
der, der hvor det giver mening. Det er tidsbesparende og nogle emner kan fint drøftes via Te-
ams. Vi er omvendt også enige om, at vi ikke vil undvære de fysiske møder!  
 
Skolebestyrelsens arbejde  
Vi har i dette skoleår arbejdet med mange forskellige opgaver.  
 
Skolebestyrelsen har i skoleåret 2019/2020 arbejdet med mange forskellige opgaver – her-
under en oversigt i hovedpunkter: 
 

- Tilretning af principper og politikker: 
o Trafikpolitik 
o Trivselspolitik 
o Antimobbe-strategi 
o Ordensregler 

- Trafik 
o Trafiksituationen omkring Næsbjerg afdelingen 
o Buskørsel i Nordenskov 

- Nye fraværsregler 
o Hvis elever har høje fraværsprocenter, kan der ske reduktion af udbetaling af 

børnepenge. 
- Deltagelse i dialogmøder med Udvalget for Børn og Læring samt afgivelse af hørings-

svar mv.  
- Deltagelse i møder lokalt samt dialog med foreninger mv.  



 
Selvom vi nu har kørt næsten to år som en samlet skole, arbejder vi fortsat med at udvikle 
samarbejdet på tværs af Nordenskov og Næsbjerg. Personalet er løbende i dialog om fælles 
forløb, ligesom ledelsen arbejder med mulighederne for, at personalet kan flyttes mere rundt 
mellem matriklerne. Det er af stor værdi, at personalet får mulighed for at understøtte og 
sparre med hinanden.  
 
Værdier 
En vigtig fælles brik i at udvide vores fælles forståelse, er nu på plads. Vi har igennem læn-
gere tid haft et ønske om at få udarbejdet et fælles værdigrundlag for vores skole. Dette ar-
bejde startede vi op med et arrangement for både personale og skolebestyrelsesmedlemmer 
i september 2019. Med afsæt i drøftelserne fra arrangementet har der været arbejdet med at 
få defineres vores skoles værdier, og vi er efter endt værdiproces endt på følgende: 
 

• SAMARBEJDE 

• FAGLIGHED 

• TRIVSEL 

• UDVIKLING 
 
Vi vil gerne opfordre alle til at gennemlæse det nye værdisæt – det er et godt fundament for 
en fælles forståelse af, hvad skolen står for. Udover vores nye værdier har vi også vores for-
ventningsbeskrivelse af ”Det gode skole/hjem samarbejde”, der også kan findes på vores ny 
hjemmeside, som skulle være kørende efter 15/8-2020.  
 
Elevtal 
Vi er så heldige, at børnetallet i vores skoledistrikter er stigende og det betyder at vi her in-
den sommerferien har ansat hele to lærere i Nordenskov og en enkelt i Næsbjerg.  
 
Skoleåret 2020/2021 
Når eleverne møder ind efter sommerferien, vil det være under mere normale omstændighe-
der end inden ferien. Der afholdes forældremøder hurtigst muligt efter sommerferien, hvor 
man vil få aktuel info om, hvad der rører sig på skolen og i de respektive klasser. 
 
Afslutningsvis: 
Vores skole er placeret i meget stærke lokalsamfund. Det er en stor fornøjelse at mærke lo-
kalsamfundenes opbakning til skolen – det betyder meget for skolen, at I som forældre er så 
gode til at bakke op om børnenes dagligdag, aktiviteter og meget andet.  
 
Vi vil derfor sige en stor tak til alle forældre, foreninger, virksomheder og alle I andre, der bi-
drager til vores fælles skole. 
 
Personalet og ledelse yder hver dag en stor indsats for at give vores børn den bedste trivsel 
og læring. I en travl hverdag med mange opgaver, Corona og meget andet, står de klar hver 
morgen klar til at give vores børn en god skoledag. Mange tak for jeres store indsats i det 
daglige, I gør en stor forskel for vores børn!  
 
Hvis I som forældre har spørgsmål eller andet, I gerne vil have drøftet i skolebestyrelsen, er I 
altid velkomne til at kontakte os. I kan følge med i vores arbejde via referaterne på hjemmesi-
den under punktet Skolebestyrelsen, hvor I også kan finde vores kontaktoplysninger. 
 
I ønskes en alle dejlig sommer! 
 
På skolebestyrelsen vegne 
 
Stine Harboe Jensen 
Skolebestyrelsesformand  


