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Bestyrelsesmøde Nordenskov-Næsbjerg Skole 
 

Dato Onsdag d. 15. september 16:45-18:45 

Sted Næsbjerg  

Mødeleder Stine 

Referent Jan 

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

Varighed  Indhold Formål Baggrund Bilag 

 1 Godkendelse af dagsorden At få godkendt dagsordenen.   
 

Godkendt 
 

 2 Status økonomi Orientering om status efter 
fastfrysning af elevtal pr. 5/9 

  

 

Økonomigennemgang med økonomikonsulent – økonomi løbes igennem afdelingsvis 
 
SFO i Nordenskov hvor børnetallet er faldet mere end forventet.  
Reduktion i ansættelser, så der er en forventning om et underskud i SFO-delen i Nordenskov.  
Det er både en generel reduktion af elever samt reduktion af tilmeldte i SFO. 
 
Skoledelen i Næsbjerg har forbrugsprocent på 63,2%  
61,8 på taleklassen 
59,6% på Næsbjerg SFO 
25% Næsbjerg junior 
61% skole i Nordenskov 
68% Nordenskov SFO 
 
44% på Nordenskov juniorklub 
 
Underforbrug på juniorklub skyldes nedlukningen – der er bedre tilslutning til juniorklubber end nogensinde. 
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Næsbjerg Skole-delen laver ikke forventet overskud, fordi der er en klasse mindre end i foråret ifm. 5/9-tal. 
Budgetoverførslen fra sidste år i Nordenskov fremgår med tkr. 222 som opsparing indtil det bliver reguleret ultimo året. 
 
Forventet kommer Næsbjerg ud med et overskud på trods af en klassenedgang på 3. årgang – det skyldes at 3 medarbejder, der stoppede i 
foråret, ikke er genbesat før i august. Coronaskemaet kunne i den mellemliggende periode inddækkes med eksisterende personale i foråret.  
 
Skoledelen i Nordenskov; der er en mindre overnormering grundet faldende elevtal. Der er indregnet en lille polstring i forhold til det.  
 
 

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

Fast punkt     

 

Feedback fra forældremøder: 

• Henvendelser fra forældre i Nordenskov vedr. ønske om cykelsti fra Nordenskov mod Vrenderup (vejen er klassificeret som værende 
trafikfarlig). 

Bestyrelsen er enige om at kanalisere sine kræfter mod det nære omkring skolen. 
Mail afsendt vedr. muligheder for udvidelse af parkeringsforholdene omkring Næsbjerg. Bestyrelsen afventer fortsat svar. Herudover 
presser den lokale borgerforening på, da udfordringen er presserende. 
NÆ: oplægget med Tasha var rigtigt godt. Desværre blev tiden til at snakke om det gode skole-/hjemsamarbejde knap. Dog kom der 
meget god feedback/input fra forældre. 

Fra ledelsen: 

• 2 stillingsopslag oppe på NÆ (lærere). Besættes de kommende uger. 

• Idrætstalentlinje er i gang. Dog har der været lidt frafald, da enkelte eleverne/forældrene har vurderet at det påvirker den 
resterende undervisning for meget. Den afkortede skoledag er den del af forklaringen, da skemaerne for eleverne nu er mere 
komprimeret. Det fag som tidligere har betalt (UUV), er nu faldet ind i skemaet i form af 2-voksne.  

MED-udvalg/AMR: 

• Trivselsmålinger sendt i e-Boks d.d. 
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 4 SB-tema ”det gode samarbejde” 

- Fællesmøde med personale d. 6/10 – 

planlægning af case-cafeer mm.  

- Andet  

Orientering om status mm.   

 

Mange rigtigt gode tilbagemeldinger fra både forældre og personale. Disse bruges bl.a. som inspirationen til det kommende casearbejde i 
medarbejder- og bestyrelsesregi. 
Forældre ønskes at have tillid til professionalismen på skolen. Langt størstedelen af eventuelle situationer håndteres på skolen, og betragtes 
som afsluttet inden skoledagens afslutning. Ved alle andre tilfælde informeres rette vedkommende, som bør have direkte viden. 
Konklusionen må fortsat være at der ønskes meget forskellige informationsmængder. 
JP laver et bud på 3 cases.  
 

 5 Orientering om henvendelse 

 

Opsamling på forældrehenvendelse 
vedr. lejrskole 

  

 

Forældre har gjort brug af bestyrelsens kontaktforældre, og har henvendt sig med en undren vedr. 6. klassernes lejrskole i uge 38. 
Forældrene blev inviteret til møde på skolen med deltagelse af både ledelse og kontaktforældrene fra bestyrelsen. Synspunkter blev 
fremlagt, og emnet blev drøftet sagligt og ordentligt. Efterfølgende er en skrivelse rundsendt til forældrene fra forældrene. Trods uenighed 
var der enighed om at lukke sagen, og dermed støtte ledelsen i deres professionelle beslutninger. 
På det efterfølgende informationsmøde omkring turen var der god stemning, og ovenstående blev ikke bragt op.  
 

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

 

Hvad vil vi gerne tage fat på i dette 
skoleår? 

  

 

Udsættes til næste møde 
 

 7 Møderække skoleår 2021/2022 Godkendelse af møderække  
 

  

 

Møderække sendes direkte til hele bestyrelsen via kalenderindkaldelse. Efterfølgende vedhæftes dagsorden, hvorefter alle igen aktivt tager 
stilling til deltagelse og melder tilbage til Ditte. 
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 8 Evt.    

 

Fra Fokus Næsbjerg: der arbejdes på at afvikle en kulturuge i Næsbjerg i uge 41, 2022. 
 

 
Underskrift: 
 
 

 
 

Måned Sted Dato Tidsrum Afrydder 

August Næsbjerg  Mandag d. 23. august 2021 16:45-18:45 Charlotte 

September Næsbjerg  Onsdag d. 15. september 2021 16:45-18:45 Margrethe 

Oktober Nordenskov Tirsdag d. 12. oktober 2021 16:45-18:45 Stine 

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: 

• Opfølgning vedr. trafiksikkerhed og parkering 

• Opfølgning fællesmøde 06.10.21 

• Principarbejde 

 

 

Møde 06.10.21 14.30-16.30 – bestyrelsen støder til løbende 


