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Skolebestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Onsdag den 07. december 2022 16:45-18.45 

Sted Nordenskov Skole – i personalestuen  

Mødeleder Margrethe  

Referent Anja  

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

 

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   
 

Dagsorden godkendt. Seneste referat underskrevet af formand (Margrethe) og skoleleder (Árni). 
 

 2 Nyt fra: 

• Ledelsen  

• MED 

• Andet 
 

Fast punkt   

 

NO: Der er stort fokus på to-voksen timer både i Nordenskov og i Næsbjerg – alle har været på kursus. I det nye år vil der komme yderligere 
information om, hvordan det gribes an. 
 
NÆ: Brev fra DCUM – påbuddet er nu ophævet. Efter klagesagen har der pågået en undersøgelse efter påbuddet fra DCUM, herudover 
skulle der laves en handleplan. – DCUM oplever nu sagen som afsluttet. 
 
Antimobbestrategien er blevet gennemgået af DCUM, og den er godkendt. 
 
Antimobbestrategien kommer på som punkt på skolebestyrelsesmødet i januar. 
 
To verserende sager: 
I forbindelse med sagen fra juniorklubben: Der bliver tilkøbt hjælp udefra til en klasse – i forhold til at kigge på og ændre dynamikken i 
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klassen. 
Árni orienterede om sagen i forbindelse med den omtalte video af ydmygende behandling, som efterfølgende blev delt. Episoden foregik i 
fritiden, men har naturligt fyldt i skoletiden. Information herom blev skrevet ud til alle forældre til elever i 4.-9. klasse på både Næsbjerg og 
Nordenskov Skole. 
SSP har tilbudt at komme ud på Nordenskov-Næsbjerg Skole for at følge op - også i forhold til brugen af digitale medier generelt. 
 
SFO: Claus har på Linked In postet forskelligt fra dagligdagen – i den forbindelse er han blevet inviteret med i en arbejdsgruppe i Varde 
Kommune – i forhold til at promovere kommunens SFO og Juniorklubber. 
 
MED: Der skal kigges ind i flexaftalen for lærerne. 
 
ANDET: Árni har været til møde om ITL – Idræts Talent Linjer. 
Der blev drøftet forskellige modeller for, hvordan sportsudøverne kan tilgodeses i forhold til deres skolegang. 
 
 
 
 
 
 

 3 Økonomi – afslutning af nuværende budgetår 
 

At give bestyrelsen indsigt i 
budgettet ved budgetårets 
afslutning. 
 

  

 

Árni gennemgik nøgletallene på hhv. Næsbjerg og Nordenskov. 
 
 
 

 4 Planlægning af kommende møder i bestyrelsen 
- Kort opfølgning fra sidste møde. Indhold/ønsker 

om temaer – AW fremlægger et forslag til et 
”årshjul” for arbejdet med principper.  

At få årshjulet for indeværende 
skoleår planlagt, samt lagt en 
struktur for hvornår vi arbejder 
med hvilke principper.  
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Vejledende årshjul for skolebestyrelse vedr. behandling af principper blev gennemgået 
(vedlægges her) 
 
 
 
 
 

Møderække for resten af skoleåret medsendes her – næste møde er d. 11. januar. 
D 
 

 5 
 

Principper vedr. ordensregler 
 

At revidere og opdatere vores 
strategi  
 

  

 

Til principperne tilføjes ’har en god omgangstone’. Der bliver kigget på opsætningen i forhold til ’dutterne’. 
 
Principperne lægges ud på Aula til alle forældre. Referatet fra skolebestyrelsesmøderne bliver fremover også sendt til alle forældre på Aula. 
 
Snakken gled over i samarbejdet mellem skole og hjem i forhold til information fra skole til hjem omkring eksempelvis miljøet/trivslen i 
klassen og i forhold til forældres forpligtelse i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. 
 

 

 
 
 

6 Julehygge  At skolebestyrelsen får ønsket 
hinanden en god juleferie 
 

  

 

Der blev hygget. 
 

 7 Evt.  Fast punkt   
 

Mulighed for at søge vedligeholdelsespuljer: senest d. 21. februar – tages op på næste møde 
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Punkter til næste møde: 
Ønsker til vedligeholdelsespuljer 
Hvorledes kan toiletforholdene bedres på afd. NÆ? 
Målbeskrivelser mv. for SFO – Claus og Gitte deltager. 
Godkendelse af skolens eget budget efter behandling i MED-udvalg jf. årshjulet 
Princip vedr. antimobbeindsatsen/antimobbestrategien 
 
Underskrift: 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Medlemmer pr. 1. august 2022: 

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

• Martin S. (mart@dinforsyning.dk) 

• Heidi (heidikolesen@hotmail.dk) næstformand 

• Lisbeth (kragekaergaard@hotmail.com) 

• Pernille (pernille202@hotmail.com) 

• Martin P. (lykkensbo@adslhome.dk) 

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

• Rasmus (rasmus.somod@gmail.com) 
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