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Fællesbestyrelsesmøde 
Nordenskov-Næsbjerg Skole 

 

Dato: onsdag den 13. november 2019 16:45-18:45  
Sted: Nordenskov afd.  
Mødeleder:  Stine Referent: Jan 
Deltagere: Lisbet, Jan, Ditte, Margrethe, Heidi, Martin S., Martin P., Stine, Nichlas, Kasper, 
Ole 
Afbud: Troels 
 

 DAGSORDEN REFERAT 

1.  Godkendelse af dagsorden 
- Velkommen til Heidi 

Velkommen til Heidi. Heidi tiltræder d.d. i fællesbestyrelsen, og erstatter 

Mette Tosti, som har takket af for denne gang. 

2.  NYT fra elevrådet Elevrådet på Næsbjerg har i dette skoleår afholdt et par møder. 

De forskellige fokusområder på skolen, er delt ud på rådets 

medlemmer; turneringer, trivselsdage mm. 

Elevrådet har kontaktet Danske Skoleelever, som kommer forbi afd. 

Næsbjerg. Fokus vil bl.a. være på elevinddragelse og demokratisk 

dannelse. 

Der er god tilslutning til elevrådets arrangementer, og der er fuld 

opbakning fra bøde elevråd og skole generelt til rådets tiltag. 

Eleverne råder over en lille økonomi, som bl.a. går til fællesindkøb; 

bordfodbold, bolde etc. 

3.  Møder siden sidst: 

• Dialogmøde  

• Formandsforum 

Dialogmøde 

Et forum hvor der er mulighed for at komme i dialog med udvalget (Børn 

& Læring og Børn & Unge). Møderne foregår klyngevis. 

Besparelser rammer ikke klynge Øst, der tilført kr. 2.000.000,- til hele 

området. 

Skoler og daginstitutioner havde selv punkter til diskussion med. Dette 

blev drøftet i mindre, dog stadig forholdsvis store, grupper. Bl.a. 

bustransport, arbejdstidsaftale. 

Mødet virkede meget som en gentagelse fra forrige møde i samme regi. 

Er det hensigtsmæssigt at dialogmødet har deltagelse af begge 

udvalgsområder? Der findes fælles snitflader, men meget kunne med 

fordel deles, således at der bliver talt mere konkret ind i skoleområdet. 

Formandsforum 

Nordenskov-Næsbjerg Skole havde ingen repræsentant med. 

Opsummering af referat forlagt bestyrelsen. 

Vision 2020 under udarbejdelse. 
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Tildeling til lærerlønning blevet ydermere drøftet. Er modellen 

tidssvarende? 

4.  Endelig godkendelse af 
forretningsorden 

Forretningsorden godkendt. 

5.  Antimobbestrategi – 
gennemgang og tilretning 

Begge matrikler har ganske nye antimobbestrategier. Ditte og Jan 

sammenskriver de to. 

6.  Tilbagemelding intrabrug 
foreninger og andre 
eksterne 

Bestyrelsen fastholder at Intra, sidenhen AULA, bruges til skolerelateret 

indhold. Der kan altså ikke reklameres på skolens portal. 

Skolen ønsker at bidrage til fremtidige indkøb (50/50). 

Jan indkalder til et møde mellem NUIF og fællesbestyrelsen 

7.  Tildelingsmodel 2019/2020 
- orientering 

Model gennemgået på overskuelig vis. 

8.  Madordning – status Madordningen i december løses på anden vis end hidtil, da Dorthe har 

fået andet job pr. 01.12.19. 

9.  Nyt fra: 

• Ledelsen 

• MED 

• Andet 

Fodboldpigerne fra afd. Næsbjerg er i semifinalen. 

Begge SFO’er har fået tildelt flere midler grundet øget åbningstid. 

Nyt fra ejendomscenteret: budgettallet trækkes, modsat tidligere 

udmeldt; forbrugstallet. 

Ny fraværsregler. Forældre kan trækkes i ydelse ved ulovligt fravær 

over 15% i et kvartal. 

Der trænes på fuld kraft med at blive bekendt med AULA. 

10.  Årshjul – kommende 
opgaver 

Principper tages løbende, økonomi ligeså. 
SFO (Kirsten og Gitte) inviteres til næste bestyrelsesmøde. 
Lokal ordblindestrategi er færdig. Dette udbredes i bestyrelsen. 

11.  Evt. Der bør søges midler i bygge- og anlægspuljen. 

Den bestilles mad til julefrokost. 

 
Underskrift: 


