
                                                                                                                                    
 

Fællesbestyrelsesmøde 
Nordenskov-Næsbjerg Skole 

 

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 16:45-18:45 (afd. Næsbjerg)  

Mødeleder: Stine Referent: Jan 

Deltagere: Martin S., Lisbet, Stine, Jan, Ditte, Martin P., Troels, Ole, Margrethe 

Afbud: Kasper 
Ikke tilstede: Mette 

 

 DAGSORDEN  
1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2.  Forretningsorden SB En justeret udgave gennemgået og udarbejdet i fællesskab. 

Godkendes ved næstkommende fællesbestyrelsesmøde 

(november). 

3.  Madordning Ditte har været i dialog med Tue (Næsbjerghus) vedr. opsigelse af 

madordning efter endt kvartal. 

Tue svarede retur med et nyt tilbud med tilføjelse af ny, og gratis, 

ressource. Dermed overgår al ansvar til Næsbjerghus 

Modellen er udgiftsneutral for skolen. 

Bestyrelsen vil gerne takke ja til ovenstående tilbud – konkret 

aftaletekst aftales mellem afd. Næsbjerg og Næsbjerghus. 

Prøveperiode på 3 måneder. 

4.  Økonomigennemgang Hele organisationen har haft økonomigennemgang i uge 40. Alle 

afdelinger ender med grønne tal. Dog er der fortsat udsigt til et 

underskud på skoledelen på afd. Næsbjerg. Baggrunden herfor blev 

forlagt for bestyrelsen. 

Holdninger vedrørende fremlæggelsesmodellen blev diskuteret. 

Afstemning afgjorde at materiale fortsat vises kvartalsvis på selve 

møderne, og ikke rundsendes. 

5.  Opsamling på principper Gennemgang af de hidtil gennemarbejdede principper. Teksten er 

klar, og mangler blot at få tilpasset layoutet. 

• Det gode skole-/hjemsamarbejde 

• Lejrskole og skolerejser 

• Mobiltelefoni og digital ansvarlighed 

• Fravær, ferie og ekstraordinær frihed på skoledage 

• Ordensregler 

6.  Tilbagemelding fra møde med 
direktør og udvalgsformand 
vedr. 9. årgang. 

Ditte og Stine har mødtes med Britta Boel (konst. skolechef) + 
udvalgsformand Peder Foldager vedr. det nuværende elevantal på 9. 
årgang (pt. 21 elever. Bekymringsgrænsen er 24). Både 7. og 8. 
årgang ser ganske fornuftige ud, hvorfor der ingen grund er til 
panderynker. 



                                                                                                                                    
 
7.  Nyt fra: 

• Ledelsen 

• MED 

• Elevråd 

• Andet 

• Oplæg med Bubber (30.09.19) var en succes. Fokus var 

udfordringer og navigationsmuligheder i ordblindhed. 

• Der er netop tildelt midler til alle skoler i forbindelse med 

udrulning af AULA. Midlerne havner på skolernes konti i 

2020. 

• I MED er der drøftet retningslinjer i forbindelse med 

ressourceforbrug ved aktiviteter ud af huset, børn med på 

job, samt information vedr. indhold fra gårsdagens AMR-

forum i Helle Hallen. Ydermere ideer til fremtidige 

kompetenceløftsønsker. 

8.  Evt. Opfølgning på foreningsbrug af Intra 

 
Punkter til næste møde: 

• Indblik i tildelingsmodel med konkrete antal stillinger, socioøkonomi mm. 

• Antimobbestrategi 
 

Underskrift: 


