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Bestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Onsdag den 9. juni 16:45-……  

Sted Nordenskov  

Mødeleder Stine 

Referent Jan 

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

 

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   

Dagsorden godkendt. 
 
 
 

 2 Status Corona  Orientering om status   

 

• Mulighed for øgede frihedsgrader næste skoleår.  
 

Jan og Ditte orienterede kort om muligheden om at korte skoledagen i kommende skoleår, således at UUV kan konverteres til to-voksne. Der 
er et ønske om at korte på begge matrikler, og skolebestyrelsen bakker op om dette. 

 3 Nyt fra: 

• SB-medlemmerne   

• Ledelsen  

• Fællesforum for SB-formænd 

• MED 

• Andet 

Fast punkt     

 
 

Der var ikke rigtig noget nyt at berette fra de forskellige, da der ikke havde været den store mødeaktivitet siden sidst. 
 

 4 Skoleårets planlægning 

- Status 

Orientering om status   

 



                                                                                                                                    
 

Side 2 af 3 

 

På begge matrikler er der fuld gang i planlægningen, og vi forventer at nå i mål. 
 

 5 Nyt fra arbejdsgruppen vedr. tema for 

kommende skoleår  

• Dato for kommende personale/SB-

arrangement  

Tilbagemelding fra arbejdsgruppen – 
Heidi – Margrethe og Martin S. 

  

 

Gruppen er nået frem til, at der som step et i forhold til teamet ”Det gode samarbejde” på forældremøderne på indskolings- og 
mellemtrinsniveau skal ske klassedrøftelser omkring forældresamarbejde og skole-hjemsamarbejde, så man på klasseniveau får aftaler på 
plads forud for nyt skoleår. Jan, Christian og Ditte italesætter SB-temaet på den fælles del på forældremøderne. 
 
Dato for kommende personale/SB-arrangment bliver onsdag d. 6/10 fra 14:30-16:30. Vi skal have aftalt indhold for dagen gerne på 
næstkommende møde i august. 
 

 6 Forældremøder/klassekontaktforældre (se dette 
års oversigt nedenfor) 
 

At få fordelt klasserne i kommende 
skoleår 

  

Revideret oversigt rundsendes særskilt 
 
 
 
 
 
 
 

 7 Økonomi 

• Status  

   

Tallene ser fornuftige ud. Vi bliver presset på økonomien i Nordenskov i SFO- og Juniorklub, hvor nedgang i børnetal rammer hårdt, og hvor 
personalereguleringer først slår igennem senere end først antaget.  
I Næsbjerg kalkuleres med en mulig klassenedgang på 3. årgang, men der er lavet beregninger i forhold til dette, og vi kan undgå at handle 
akut på evt. nedgang. 

 8 Evt.    

Der indkaldes til møde i august, så der datomæssigt tages højde for udsendelse af budgetbilag. 
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Underskrift: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


