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Bestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Onsdag den 26. maj 16:45-18.45 TEAMS  

Sted VIRTUELT 

Mødeleder Stine 

Referent Jan 

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

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   
 

Godkendt 
 

 2 Status Corona  Orientering om status   
 

Lejrskole er aflyst for 6. årgang. Eleverne får en erstatningstur i 7. klasse. Ydermere sendes 6. klasserne på separate trivsels- og læringsture 
med lokal overnatning inden sommerferien. 
Infomøde 7. årgang kan sandsynligvis afholdes fysisk. 
Dimission på NÆ må afvikles med op til 500 personer. 
 

 3 Nyt fra: 

• SB-medlemmerne   

• Ledelsen  

• Fællesforum for SB-formænd 

• MED 

• Andet 

Fast punkt     

 

• SB-medlemmer: intet nyt 

• Ledelsen: skoleårets planlægning er godt i gang (jf. punkt 4) 

• Fællesforum: intet nyt 

• MED: intet nyt 

• Andet: møde i klynge Øst (dagligbud, skole mm.). Dialog med politikkerne fra Varde kommune. Debat i to fora; internt med NÆ/NO-
folk samt Britta Boel (kommunens børn- og ungesyn), herefter dialog med Ansager og Holger Grumme (tildelingsmodel, 
klassestørrelser, buskørsel mm.). Rart med dialog, dog synes mængden af deltagere at være for stor. Snakken rundt om bordet har 
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en tendens til at blive for generel og/eller med vidt forskelligt afsæt. 
Anden model bør tilstræbes. 
Der en ikke indløbet en melding vedrørende opsamling i forhold til muligt fagligt efterslæb. Der undervises fortsat efter 
bekendtgørelse for nødundervisning. 

 

 4 Skoleårets planlægning 

- Status 

- ITL og andet  

Orientering om status   

 

Fagfordelingen er vanskeliggjort på NÆ, da der endnu mangler endelig ansættelse af personale. NO har alt personale i huset. Fagfordelingen 
går planmæssigt på begge matrikler. 
Der er god søgning på NÆ’s 3 opslåede stillinger. Ansættelsessamtaler i uge 22. 
Nordenskov-Næsbjerg Skole er pilotskole vedr. 2-voksenordning (sammen med Blåvandshuk skole). Generelt er der fokus på netop dette 
kompetenceløft i hele kommunen, dog klædes vores skole ekstra godt på fra skoleåret 21/22. I alt dannes tre hold på NO/NÆ, som 
modtager udvidet uddannelse på området. Projektet løber over 2 år. Der er til næste skoleår tilført kr. 75.000,- 
 

 5 Tema for kommende skoleår – arbejdsgruppen 

vedr. skole-/hjemsamarbejde 

Tilbagemelding fra arbejdsgruppen – 
Heidi, Margrethe og Martin S. 

  

 

Arbejdsgruppen har afholdt første møde. Brainstorm på emnet hvad savner vi post corona?  

• År 1: Fokus blev rettet mod kommunikation (hvad er for meget/lidt og hvorfor kan man trods en flittig informationsmængde fortsat 
mangle svar?), kultur (inddrage rette part i rette rækkefølge). Kobles ydermere til temaet klassetrivsel. 
Muligheder for foredragsholder (eksempelvis Maria Nørskov) med fokus på skole-/hjemsamarbejdet. 

• År 2: Herefter fokus på digital adfærd/trivsel. 
Herefter debat om retningen, samt hvorledes for man de gode erfaringer bredt ud over hele Nordenskov-Næsbjerg Skole? 
Afd. Nordenskov havde tidligere et mantra (It takes a village to raise a child). Heri var henholdsvis forventninger til skolen og forældrene 
tydeliggjort. Dette værktøj synes at have god effekt på samarbejdet på tværs.  
Skulle et foredrag komme på tale, ønskes det placeret forud for forældremøderne i næste skoleår, hvor dette kan være springbrættet for en 
god debat. 
Arbejdsgruppen kommer med et udspil med konkret indhold til kommende forældremøder med fokus på ovenstående. 
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 6 Sidste møde inden sommerferien: 

- Dato og form 

Hvordan og hvornår kan vi mødes til et 
afsluttende møde – evt. krydret med 
lidt hygge  

  

 

Næste møde afvikles med kort dagsorden (se nedenfor) den 9. juni. Stine er primus på arrangement efterfølgende. 
 

 7 
 

Årsberetning 20/21 Input til årsberetning   

 

Stine modtager gerne input, hvorefter en beretning udfærdiges. Fokus på de gode historier; den udvidet horisont, der har åbnet sig i 
kølvandet på mere end et år med corona, alternative former for læring (fysisk, virtuelt, udendørs) mm. 
 

 8 Evt.    
 

Fremadrettet tilmelding til skolebestyrelsesmøder. Mødeindkaldende skal enten accepteres eller afvises. 
 

 
Underskrift: 
 
 

 
 
Punkter til næste møde: 

- Økonomi 
- Fagfordeling/skemaer 
- Forældremøder/klassekontaktforældre 
- Endelige dato for fællesarrangement – SB og medarbejdere 


