
                                                                                                                                    
 

Side 1 af 3 

 

Bestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Onsdag den 21. april 16:45-18.45 TEAMS  

Sted VIRTUELT 

Mødeleder Stine 

Referent Jan 

Deltagere Margrethe, Kasper, Heidi, Ditte, Martin S., Ole, Stine, Jan, Lisbet Afbud Martin P., Troels 
 

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   
 

Godkendt 
 

 2 Status Corona  Orientering om status   
 

Afd. NO har endnu ikke haft et coronatilfælde. Afd. NÆ havde et tilfælde i sidste uge – alle er tilbage igen, ingen yderligere smittet. Enkelte 
elever er hjemme som nære kontakter. 
Nødundervisningsbekendtgørelsen undervises der fortsat efter. Der åbnes mere og mere op. Senest d.d. hvor 9. årgang må have fysisk 
fremmøde i op til 80%. Herudover må 5.-8. årgang komme til udeundervisningsdage i deres hjemmeuger. 
Bestyrelsen vil gerne have sendt et opdateret skriv på AULA til alle forældre, da der er mange ændringer på nogle årgange, mens andre ikke 
har oplevet ændringer i hele 2021. Ydermere en rundsending af nyeste retningslinjer. 
 

 3 Nyt fra: 

• SB-medlemmerne   

• Ledelsen  

• Fællesforum for SB-formænd 

• MED 

• Andet 

Fast punkt     

 

Proces omkring lokalaftale (A20), samt renovering af lokaler på begge matrikler. 
OK21 er sendt igennem. 
 

 4 Skoleårets planlægning Orientering om status   
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- Personalesituation 

- Indsatsområder  

- ITL og andet  

 

Afd. NO har faldende børnetal til næste skoleår, hvilket betyder ressourcetilpasningsproces. Konsekvensen heraf kan endnu ikke 
offentliggøres, da personalesagerne er i høring (jf. gængs praksis). Afd. NÆ har udsigt til et par vippeklasser. Ledelsen kan sige mere omkring 
ovenstående ved næste bestyrelsesmøde. 
 

Varde kommune har ønske om kompetenceudvikling på skoleområdet; der er afsat midler til et pilotprojekt med fokus på 2 voksne i 
undervisningen (co-teaching). Nordenskov-Næsbjerg Skole er udvalgt som en af to skoler til at afprøve dette. Ydermere vil dette område 
have fokus generelt over hele Varde kommune – dog i mindre skala. Tilfældevis var dette det planlagte indsatsområde på skolen 
(pædagogisk lørdag planlagt 13. marts 2020 – aflyst grundet corona). 
Idrætstalentlinje forsøges bredt ud over Vardes bygrænse. Afd. NÆ har sendt en ansøgning i den forbindelse (gældende fra 7. årgang). 
Kultur og Fritid vælger 4 projekter fra alle ansøgere. 
 

 5 Tema for kommende skoleår? 

- Eksempelvis – forældrekurser, 

kommunikation mm. 

Ønske om at SB sætter noget på 
dagsordnen, der kan være rød tråd for 
en indsats på flere niveauer 

  

 

Bud på tema: Det gode skole-/hjemsamarbejde. Udgangspunktet er ikke at samarbejdet ikke fungerer, men fokus på steder med 
udviklingspotentiale. 

Generel snak om samfundsudviklingen, hvor tonen er blevet hårdere. Ydermere opleves der en øgning i overspring i kommandovejen.  
Oplægsholder forslået booket til at sprede lys over emnet. 
Arbejdsgruppe nedsættes: Martin S., Margrethe og Heidi. Resten sender deres input til Margrethe (m.madsen.als@gmail.com). Temaet 

kunne eventuelt tale ind i bestyrelsens tanker vedr. branding/den gode historie. 
 

 6 Økonomi 

1. kvartal / 3 mdr. NEM-økonomi 

Status   

 

Gennemgang af forbrug på alle afdelinger. Forventet forbrug efter 1. kvartal er 25% (d.d. 30,4%). Ingen afdelinger er over dette forbrug. 

mailto:m.madsen.als@gmail.com
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Gennemsnittet ligger på 22,2% uden overførte midler fra budgetår 2020. 
Bestyrelsen tilfreds med gennemgangen. 
 

 7 Samarbejde på tværs samt samdrift for så vidt 

angår SFO og ferier  

Skal der tænkes yderligere kloge tanker 
i forhold til samdriftsmuligheder? 

  

 

Der planlægges med sampasning i ferierne. Der var eksempelvis ganske få børn i SFO i uge 7, hvorfor ressourcerne kunne bruges bedre, 
samt udvide oplevelsespakken for børnene i SFO’erne. 
 

 8 
 

Årsberetning 20/21 Input til årsberetning   

 

Stine modtager gerne input, hvorefter en beretning udfærdiges. 
 

 9 Evt.    
 

Tak til Ole, som er med for sidste gang, da han har fået andet job pr. 1. maj. 
 

 
Underskrift: 
 
 

 
 
Punkter til næste møde: 

• Opsamling fra arbejdsgruppen vedr. skole-/hjemsamarbejde 
 


