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Bestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Onsdag d. 24. september 16:45-18:45 

Sted TEAMS 

Mødeleder Stine 

Referent Jan 

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

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   
 

Godkendt 
 

 2 Status økonomi Orientering om status    
 

Samme billede som ved det seneste møde; SFO afd. NO går i minus. Alle andre afdelinger ser ud til at overføre midler. 
Junoirklub afd. NÆ kommer til at investere lidt, da tilslutningen er så stor, at de efterhånden vokser ud af lokalerne. 
 

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

Fast punkt     

 

Coronasituationen påvirker afd. NO. De nyeste anbefalinger har bragt fornyet ro på situationen. Har for nyligt haft et enkelt smittetilfælde. 
Afd. NÆ har været ramt på 0. årgang. Mange forældre trak deres børn hjem dagen efter. Tingene er nu normaliseret, og der er dermed 
ingen smittetilfælde på nogle af matriklerne. 
Ydermere er skolen i dialog med idrætsforeningen i forhold til smitte. 
Corona, som fanges på arbejdspladsen, kan nu prøves som arbejdsskade. 
Afd. NÆ har ansættelsessamtaler i næste uge. 
Byggeriet på afd. NÆ er færdigt, og eleverne er rykket ind. Biblioteket er in the making. Ydermere er sognerådet ved at indfinde sig. 
 

 4 SB-tema ”det gode samarbejde” Orientering om status mm.   
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- Fællesmøde med personale d. 6/10 – 

evaluering og den videre proces  

- Andet  

 

Forældrevinkel: 
God måde at mødes på. Bestyrelsen får nogle andre samtaler med personalet end normalvis. Meget fokus endte med at være på 
kommunikationsdelen. 
Dannede mulighed for at belyse emner fra flere vinkler, som måske kunne udfordre det herskende narrativ i personalegruppen. 
Nogle fine dilemmaer med gode dialoger. 
Skolevinkel: 
Personalet melder tilbage, at det var dejligt at blive bragt sammen og tale om skole. 
 
Hvad bliver skolebestyrelsens arbejde fremadrettet? 
1. Lektierne synes at være et oplagt sted at tage fat. Meget har ændret sig siden reformen med UUV, faglig fordybelse, lektiehjælp mm., nu 
hvor skoledagen er afkortet. Derved kunne dette område genbesøges. Personalet skal tages med på råd for at kvalificere indsparket. Sendes 
i første omgang i MED-udvalget, som arbejder videre 
2. Kommunikation blev et gennemgået tema for hele eftermiddagen. Et princip omkring dette kunne påbegyndes, ligesom en ekstern 
oplægsholder kunne hyres ind til en snak om skole-hjemsamarbejdet. 
 
Lola Jensen kunne være en mulighed – ledelsen undersøger mulighederne. Kan eventuelt kombineres med næste års valg til 
skolebestyrelsen. 
 

 5 Trafiksituation Næsbjerg  

- Status efter besøg af vej og park 2/11 

Orientering om status mm.   

 

Bjarne Fly (Vej & Park) og Finn ??? (Borgerforeningen) takkede ja til at besøge af. NÆ i morgentrafikken, og kunne dermed få syn for sagen. 
Varde kommune vil i 2022 lave en generel vurdering af behovet på alle institutioner i kommunen. Under alle omstændigheder en der nu 
endelig hul igennem. 
 

 6 Princip-arbejde 2021/2022  Hvad vil vi gerne tage fat på i resten af   
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- Gældende principper 
- Revidering og tilføjelser 

 

dette skoleår? 

 

Principper skrives ind i årshjulet. Heri skal de fremgå hvem der arbejder med princippet frem mod næste bestyrelsesmøde. 
Ditte laver en liste over principperne i prioriteter rækkefølge. Denne præsenteres ved næste møde. 
 

 7 Evt.    

 

Næste møde aflyses. Bestyrelsen mødes igen i januar. 
 

 
Underskrift: 
 
 

 
 

Måned Sted Dato Tidsrum Afrydder 

November Næsbjerg  Onsdag d. 24. november 2021  16:45-18:45 Martin S. 

December Nordenskov Torsdag d. 9. december 2021 16:45-18:45 Martin P. 

Januar Næsbjerg  Onsdag d. 19. januar 2022 16:45-18:45 Heidi 

Februar Nordenskov Mandag d.28. februar 2022  16:45-18:45 Kasper 

Marts  Næsbjerg  Onsdag d. 23. marts 2022  16:45-18:45 Troels 

April Mødefri Mødefri Mødefri  

Maj Nordenskov Tirsdag d. 10. maj 2022  16:45-18:45 Lisbeth 

Juni Næsbjerg  Onsdag d. 15. juni 2022 (incl. 

spisning og aktivitet) 

16:45-???? Jan og Ditte  
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Punkter til næste møde  


