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Skolebestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Onsdag den 28. september 2022 16:45-18.45 

Sted Nordenskov afd. i personalerummet  

Mødeleder Árni – indtil der er valgt næstformand (og da Margrethe er fraværende) 

Referent Jan 

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

 

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   
 

Dagsorden godkendt. Seneste referat underskrevet af næstformand (Heidi) og skoleleder (Árni). 
 

 2 Fortsat konstituering af ny bestyrelse 
 

At få konstitueringen af 
bestyrelsen afsluttet  

  

 

Der skal vælges en næstformand jf. udsættelsen fra sidste møde. Forud for mødet tilkendegives til formanden og/eller skolelederen om man 
ønsker at opstille til posten som næstformand. 
Heidi valgt som næstformand ved fredsvalg. 
 
 

 3 Nyt fra: 

• Ledelsen  

• MED 

• Andet 

Fast punkt   

 

NO: Ansættelsessamtale vedr. filialskoleleder afholdt 27. september. 4 indkaldt til samtale. Ansættelsesudvalget har peget på Anja 
Agerskov. Anja har 29 års erfaring i folkeskoleregi. Er ny i ledelse, men har en bred vifte af kompetencer, som alle er relevante hvad angår 
det kommende job. Anja tiltræder stilling 1. november. 
I oktober vil Árni være meget til stede i Nordenskov. Henrik Sønderskov vil vikardække i oktober og delvist i november.   
 

NÆ: Efter knap 1 års tovtrækning med leverandør, er skaterbanen endelig monteret. Dog med lidt knas, da der er en enkelt fejl i 
installationen. Dette udbredes med det samme. 
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MED: Fokus på økonomi, samt sænkningen til 19◦C. Sidstnævnte følges der op på i både Nordenskov og Næsbjerg. Gode ideer er i den 
forbindelse meget velkommen. 
En kombination mellem fysisk undervisning og hjemmeundervisning på modersmål er ikke for nuværende ikke en mulighed for vores 
ukrainske elever. Systemet tillader det ikke, så valget står mellem enten/eller. Ved fjernundervisning på modersmål bærer skolen fortsat 
ansvaret for det faglige indhold og skal føre tilsyn hermed. 
 

ANDET: Tilbagemeldinger fra forældremøder/kontaktforældre og fra Tema- og inspirationsaften for fællesbestyrelser tirsdag den 20. 
september kl. 17-21 på Varde rådhus, hvor Lisbeth M., Martin P. og Árni deltog. 
Det var en udmærket aften. Særligt for nye bestyrelsesmedlemmer; både en guidning i hvor der kan findes væsentlig viden, samt hvorledes 
tilsyn anbefales udført. Ydermere en anbefaling om at lave et årshjul, som er gældende for en 4-årsperiode og et godt oplæg fra Agerbæk-
Starup omkring arbejdet om principper. 
 
 

 4 Status  

• Personale 

• Økonomi 
  

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

  

 

Afd. NÆ oplever at vikarkontoen hurtigt bliver drænet. Dette sker da der er 3 længere sygeforløb på skolen. NÆ er i proces hvor det 
undersøges hvorledes vikarforbruget kan nedbringes. 

Afd. NO er i proces omkring ressourcetilpasning, da vi er overnormeret på pædagogsiden. 
Ovenstående giver en forventning om generelt underskud i organisationen. For nuværende omkring kr. 400.000. Underskuddet findes 

primært i skoleafdelingen på afd. NÆ, samt SFO på afd. NO. Ydermere har taleklasserne på afd. NÆ et underskud isoleret set på 
indeværende år – dette er der imidlertid kalkuleret med fra årets begyndelse og omhandler investeringer af overført beløb fra sidste 
regnskabsår. 

 

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

At få årshjulet for indeværende 
skoleår planlagt, hvilke principper 
skal der arbejdes med? 
Rækkefølge. Hvem har opgaven? 
 

  

 

Haster: Antimobbestrategi.  
Invitere SFO-ledere med når dette er relevant. 
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 6 
 

Principper vedr. lejrskole At få påbegyndt en drøftelse vedr. 
lejrskole mv. jf. tidligere 
beslutning om at udsætte dette til 
den nye bestyrelse var samlet 

  

 

Diskussion om hvorvidt egenbetaling giver mening i en folkeskole. Derudover blev principperne tilpassede.  
 

 
 
 

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

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

  

 

Ønsker om at brede samarbejdet ud – bl.a. således at serviceledere kan deltage. 
Personalet har eksempelvis mødtes med bestyrelsen til en temaaften omkring det gode skole-/hjemsamarbejde. 
Eventuelle emner undersøges i personalegrupperne. Viderebehandles i januar. 
 

 8 Udbrede de gode historier om skolen/Sfo og 
Juniorklubben 

 

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

  

 

Udsættes til Gitte og/eller Claus er med til bestyrelsesmøde. 
 

 9 Evt.  Fast punkt   
 

• Afsked med Jan Pimenta, da det er Jans sidste møde i skolebestyrelsen i denne omgang.  
 
 
 
 

 
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. 
 
Underskrift: 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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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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