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Bestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Mandag d. 23. august 17:00-19:00 

Sted Næsbjerg  

Mødeleder Stine 

Referent Jan 

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

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   
 

Godkendt 
 

 2 Status opstart nyt skoleår (herunder corona) Orientering om status   
 

Ingen direkte påvirkninger på skolen. Både elever og voksne har glædet sig et at vende tilbage til en normal skoledag 
 

 3 Nyt fra: 
- SB-medlemmerne   
- Ledelsen  
- Fællesforum for SB-formænd 
- MED 
- Andet 

Fast punkt     

 

• Ledelse: pædagogisk fokus på 2 voksne i undervisningen. Både et fælleskommunalt spor, samt et pilotspor (Blåvand og NO/NÆ). 
Ydermere arbejdes der med en styrkelse af vejledernetværket på tværs af matriklerne. De første møder er brugt på rammesætning, 
herefter arbejder vejlederne med opgaven, som sidenhen deles med den samlede personalegruppe. 
Frihedsgrader til skoleåret 21/22: afkortet skoledag, elevplaner sat på standby. Sidstnævnte veksles muligvis på flere skole-
/hjemsamtaler. Ydermere mere fokus på løbende elevsamtaler. 
Udover de 4 ansættelser på NÆ før ferien, har NÆ et stillingsopslag ude (tysklærer mm.). 
En enkelt årgang har haft lidt elevafgang umiddelbart efter ferie. Der afventes for at se om dette kommer til at få 
ressourcekonsekvenser. 
Elevantallet på 0. og 1. årgang på NO udløser blot midler til en klasse. Dog er årgangene i dette skoleår delt i 2 klasser. Holder 
prognosen bliver årgangene samlæst fra skoleåret 22/23. 
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Udskoling NÆ: idrætstalentlinje startet op. Er placeret 2 morgner om ugen. Træningen starter 8.10, og kommer dermed lidt i konflikt 
med den normale skoledag. Der evalueres løbende. 

• SB-fomand: - 

• MED: første møde udsat 
 

 4 SB-tema ”det gode samarbejde” 

- Status 

- Fællesmøde med personale d. 6/10 

- Andet  

Orientering om status mm.   

 

Bilag vedr. forældresamarbejde er tilsendt alle ansatte. Dette ses som et oplæg til dialog i klasserne ved forældremøderne. I 
personalegruppen samles der op ved et fællesarrangement den 6. oktober 14.30-16.30 (afd. NÆ, Midt-I). 
Der sigtes mod 0.-6.årgang. Omkring udskolingen gøres der andre tanker. 
 
Ideer til fællesmøde: casearbejde med cases, som sættes lidt på spidsen. Forventet output: en bevidstgørelse af hvad og hvordan der 
kommunikeres. 
Der samles input til casearbejdet fra de kommende forældremøder, hvorefter opgaven salmes op i både bestyrelsen og arbejdsgruppen. 
Relevante input sendes til japi@varde.dk (deadline fredag 28. august). 
 

 5 Budgethøring 

- Materiale rundsendes, når det modtages 

   

 

DN: indsæt relevant forslag – ABC123…. 
 

 6 Princip-arbejde 2021/2022  
- Gældende principper 
- Revidering og tilføjelser 

 

   

 

Særlig fokus på overgangen fra 6. til 7. årgang: klassedannelser. Hvad kan elever og forældre forvente? Hvorledes er overvejelserne bag?  
Genbesøge tanker vedr. lejrskole/skolerejse. Dialog med både personale og bestyrelse.  
 

mailto:japi@varde.dk
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 7 Møderække skoleår 2021/2022    
 

10 årlige møder. Hver anden på onsdage kl. 16.45-18.45 (der veksles mellem NO og NÆ). Resten placeres over de resterende dage (mandag, 
tirsdag, torsdag). Også disse rammesættes til 16.45-18.45. De serveres lidt koldt at drikke og lidt sødt. DN laver et bud på en plan. 
 

 8 Evt. 

• Trafik omkring afd. NÆ 

   

 

Der er fortsat trafikale udfordringer ved morgenaflevering på afd. NÆ. Der undersøges muligheder for trafiktælling. Der er ganske enkelt 
ikke plads til alle. 
 

 
Underskrift: 
 
 

 
 

 

 


