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 Skolebestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Onsdag den 09. november 2022 16:45-18.45 

Sted Næsbjerg afd. i mødelokale 2  

Mødeleder Margrethe  

Referent Árni  

Deltagere Troels, Martin S., Lisbeth M., Heidi, Margrethe, Martin P., Lisbet L., Charlotte, Christian Bagge, Claus 
Jensen, Gitte Lyhne, Anja og Árni 

Afbud Pernille  

 

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 Velkomst af ny Filialskoleleder Anja Agerschou 
 

At skolebestyrelsen præsenterer 
sig for Anja og omvendt.  
 

  

 

Skolebestyrelsen præsenterede sig for Anja. Anja fortæller at hun er kommet godt i gang og kommer med en baggrund som lærer i 
folkeskolen igennem mange år.  
 
 

 3 Nyt fra: 

• Ledelsen  

• MED 

• Andet 

Fast punkt   

 

NO: Afsked med Jan Pimenta og efterfølgende er Anja startet.  
 

NÆ: Fokus på sygefraværet på afdelingen og især i indskolingen. Derudover fokus på økonomi – afslutning af nuværende år og udarbejde 
budget for kommende år.  
 

MED: Blandt andet en drøftelse af indholdet af 3. januar – mere herom senere.  
 

ANDET:  
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 4 Udbrede de gode historier om skolen/Sfo og 
Juniorklubben 
 

At få en drøftelse (og 
beslutninger) af hvordan vi 
profilerer skolen med de positive 
fortællinger 

  

 
 
 

SFO-kor på Næsbjerg er et godt initiativ og en god historie – skal synge til julekoncert på skolen og i Æblehaven. 
 
Herefter fulgte en drøftelse af hvad intentionen med punktet er. Er det den gode historie mellem matriklerne, til forældrene, på tværs af 

byerne, til Varde Kommune og ud af kommunen? Punktet dækker alle områder. 
 
Mellem skolerne: Vigtigt at SFO og Juniorklub planlægger sammen. Der kommer et årshjul for samarbejdet på tværs af matriklerne, både i 

SFO, Juniorklub og fra 0. klasse – 6. klasse.  
 
Hvordan kan vi ”brande” os selv. Fortællingerne fra skolen, for vi skal ”sælge” os på alle niveauer. Vigtigt at være opsøgende allerede nu.  
Hvis vi når en målsætning, hvor byens borgere er så stolte af skolen at de ”liker” og deler historier fra skolen på Facebook, så er vi langt.  
 
Lave et ”månedsnyt/skolenyt” fra Skolen/SFO/Juniorklubben på begge matrikler. 
 
Arbejdsgruppe:  Árni, Anja Agerschou, Heidi og Pernille. Árni indkalder arbejdsgruppen.  
 
Derefter fulgte en drøftelse om samarbejdet med UC-Syd. Hvordan får vi skabt et tættere samarbejde på både lærer & pædagogområdet? 
Der arbejdes med at vi indbetaler til en pulje på pædagogområdet, således at vi gerne vil have en studerende. 
 
Rette en direkte henvendelse om samarbejde.  
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 5 Planlægning af kommende møder i bestyrelsen 
- Indhold/ønsker om temaer – AW fremlægger et 

forslag til et ”årshjul” for de kommende 4 år i 
forhold til arbejdet med principper 

At få årshjulet for indeværende 
skoleår planlagt, samt lagt en 
struktur for hvornår vi arbejder 
med hvilke principper.  
 

  

 

AW fremlagde første udkast til et vejledende årshjul vedr. behandling af principperne.  
Det aftales at der lægges 4 drøftelser årligt i stedet for 2.  
 
Tipskupon til forældre/elever vedr. hvad der er vigtigt at få taget op.  
 
 

 6 
 

Principper vedr. antimobbestrategien At revidere og opdatere vores 
antimobbestrategi  
 

  

 

Punktet udsættes til mødet i januar/februar, da vi afventer yderligere fra DCUM.  
 
Árni redegør for baggrunden herfor. 3. januar afholdes en pædagogisk dag med DCUM vedr. mobning.  
 
Det foreslås at man søger forvaltningen om økonomi til at uddanne personalet. 
Søge fonde eller lignende om hjælp vedr. mobbestrategi mv.  
 
 

 
 
 

7 Samarbejde mellem bestyrelse og pædagogisk 
personale, bestyrelsen vil gerne inviteres til 
samarbejdseftermiddag. Tema: mobning? 
 

At styrke samarbejdet mellem 
bestyrelsen og begge matriklers 
personale og lokale 
indsatser/behov  

  

 

 
Det aftales at skolebestyrelsen inviteres til et eftermiddagsarrangement i foråret – evt. med fokus på mobning og antimobbestrategien, men 
dette drøftes med medarbejderne.  
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 8     
 

 
 

 9 Evt.  Fast punkt   
 

Martin redegør for mail som opfølgning på trafikken på Næsbjerg 
Heidi: Cykelskur på Nordenskov 
Juniorklubben: Ønske om månedlig betaling eller andet, frem for at man betaler hver gang for aktiviteterne. Derefter fulgte en drøftelse af 
om man skal gøre det ens på begge matrikler. I Næsbjerg betales der 100 kr. for et ½ år og i Nordenskov betales der for aktiviteterne. Dette 
sættes på som punkt ved et kommende møde hvor Claus og Gitte deltager.      

 
 
 
 

Punkter til næste møde: 
Hvorledes kan toiletforholdene bedres på afd. NÆ? 
Ønske om at økonomioversigt vedhæftes dagsorden, næste gang det drøftes – blot en simpel oversigt med procent for alle afdelinger og generelt. 
Målbeskrivelser mv. for SFO – Claus og Gitte deltager. Evt. udsættes til januar/februar.  
Økonomi jf. årshjulet 
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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