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Skolebestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Onsdag den 31. august 2022 16:45-18.45 

Sted Næsbjerg afd. Mødelokale 2.  

Mødeleder Árni – efter valg: Margrethe 

Referent Jan 

Deltagere Margrethe, Martin S., Lisbeth M., Heidi, Pernille, Martin P., Lisbet L., Charlotte, Jan og Árni Afbud Troels 

 

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   
 

Godkendt 
 

 2 Konstituering af ny bestyrelse (herunder fordeling af 
klassekontaktforældre). 
 

At få bestyrelsen konstitueret   

 

Bestyrelsen konstitueret: Margrethe (valgt som formand), valg af næstformand udsættes til næste møde. Forud for mødet tilkendegives til 
formanden og/eller Skolelederen om man ønsker at opstille til posten som næstformand.  
 

Kontaktforældre for klasserne på Nordenskov og Næsbjerg Skole: Vedhæftes i dokument 
 

 3 Status for opstart på afdelingerne 
Andet? 
 

Orientering om status   

 

NO: Har for tiden 3 ukrainske elever. Skolen er generelt bekymret for deres trivsel, da de ofte kan blive afkoblet i alle andre fag end der hvor 
der er koncentreret basis danskundervisning. Ellers alt som normalt. 
 

NÆ: En elev har involveret i et færdselsuheld efter skole. Dette har krævet et koncentreret og intensivt arbejde omkring både elevens 
klassekammerater, lærere og forældre. Krisepsykologer har støttet arbejdet omkring dette. I forbindelse hermed er det blevet klart, da der 
bør være øget fokus på at have fuldstændig styr på hvilke elever, der er med bussen til alle tider. Det viste sig ikke at være tilfældet i denne 
situation. Bestyrelsen anerkender skolens håndtering af situationen; alle føler sig godt informeret med den rette mængde. 
Skolebestyrelsen fortsætter arbejdet med at være i dialog med kommunen omkring trafiksikre skoleveje. 
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Skolen har modtaget et påbud i forbindelse med en klagesag omkring mobning. Påbuddet handler bl.a. om nogle formuleringer i skolens 
antimobbestrategi. Dette arbejdes der med i en arbejdsgruppe, hvor både ledelse og medarbejdere deltager. 
 

En anden aktuel sag behandles også; grænseoverskridende adfærd i forbindelse med videooptagelser foretaget i klubben. Skolen er hurtigt 
gået i dialog med forældrene. Samarbejdet herom har været godt og de involverede elever er blevet mildt sanktioneret i form af 
hjemsendelse i 2 dage. 
 

Næsbjerg er nu fuldtallige på personalesiden efter ansættelse af lærer i sidste uge. Navnet er endnu ikke meldt ud. 
 

Ressourcemæssigt har skolen i skoleårets planlægning taget sin forhåndsregler og planlagt konservativt, hvilket viser sig af være en fornuftig 
disposition i forhold til tildelingen, når tallene trækkes 5. september.  
 

 4 Forretningsorden 22/23 - Se udkast 
  

At få forretningsorden godkendt   

 

Rundsendt forud for mødet; ingen væsentlige kommentarer. Justeret udgave vedhæftet som bilag. 
 

 5 Planlægning af kommende møder i bestyrelsen 
- Antal møder 
- Indhold/ønsker om temaer 

At få årshjulet planlagt   

 

Bestyrelsesmøder planlægges til afholdelse på onsdage. I udgangspunktet rammesættes møderne til at finde sted i tidsrummet 16.45-18.45. 
Árni udarbejder en mødekalender som sendes til medlemmerne. Der planlægges med 10 årlige møder. 
 

Temaer drøftes ved næste møde. 
 

 6 
 

Høring af forslag til budgetforhandlingerne til budget 
2023 

At skolebestyrelsen giver et 
samlet svar til det udarbejdede 
forslag 
 

  

 

Høringssvar sammenskrives med inputtene fra skolens MED-udvalg. Der sendes et samlet svar fra bestyrelse og MED-udvalg. Skrivelse 
vedhæftet som bilag. 
 

 
 
 

7 Status  

• Personale 

• Økonomi 

At orientere om forventninger til 
personaletal og budgettal for 
skoleår 22/23 

  

 

Ikke gennemgået grundet volumen under punkt 6. Punktet er tilbage på programmet på næste møde. 
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 8 Nyt fra: 

• Ledelsen  

• MED 

• Andet 

Fast punkt   

 

- 
 

 9 Evt.  Fast punkt   
 

• Tema- og inspirationsaften for fællesbestyrelser tirsdag den 20. september kl. 17-21 på Varde rådhus. Lisbeth M., Martin P., 
Margrethe og Árni deltager. 

• Jan meddeler at han har fået nyt job pr. 1. oktober 2022. 
 

 
 
Punkter til næste møde: 
Principper vedr. lejrskole – At få påbegyndt en drøftelse vedr. lejrskole mv. jf. tidligere beslutning om at udsætte dette til den nye bestyrelse 
Samarbejde mellem bestyrelse og pædagogisk personale; vil gerne inviteres til samarbejdseftermiddag. Tema: ? 
Hvilke principper skal der arbejdes med? Rækkefølge. Hvem har opgaven? (Årshjul). 
Udbrede de gode historier 
Hvorledes kan toiletforholdene bedres på afd. NÆ? 
Personale/økonomi – udsat fra august 2022 mødet.  
 
Underskrift: 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Medlemmer pr. 1. august 2022: 

• Margrethe (m.madsen.als@gmail.com) Nyvalgt formand. 

• Martin S. (mart@dinforsyning.dk) 

• Heidi (heidikolesen@hotmail.dk) 

• Lisbeth (kragekaergaard@hotmail.com) 

• Pernille (pernille202@hotmail.com) 

• Martin P. (lykkensbo@adslhome.dk) 

• Troels (troels.riknagel@gmail.com) 
 
Suppleant: 

• Rasmus (rasmus.somod@gmail.com) 
 
 
Datoer for forældremøder 2022/2023: 
Nordenskov 
0.-3. kl. 24.08.22 kl. 16.00-17.00 
Fælles  24.08.22 kl. 17.00-17.30 
4.-6. kl. 24.08.22 kl. 17.30-18.30 
Næsbjerg 
Børnehaveklassen – tirsdag d. 23.08.2022  
Indskoling 1.-3. samlet – onsdag d. 17.08.2022 
Mellemtrin 4.-6. årgang – onsdag d. 24.08.2022 
Udskoling 7.-9. årgang – tirsdag d. 16.08.2022 
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