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Referat af skolebestyrelsesmødet 
tirsdag d. 03.09.19 kl. 19.00 – 21.30 i personalerummet,  
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 
******************************************************************************** 
Deltagere: 
Forældrerepræsentanter: Line Rosenkrantz Kristiansen, Martin Kangas Christensen, Gitte 
Nørgaard Thorsen, Anne Katrine Berwald Lier, Mikael Holbæk Bertelsen, Dorthe Hestbech 
Hansen, Kathrine Balleby Møldambjærg 
Medarbejderrepræsentanter: Elly Bank, Kim Mose, Michéle Andresen Bjerg  
Elevrepræsentanter: Sidsel Iben Ørum 6a, Stine Klitgaard Jepsen 8a 
Ledelsen: Ulla Thomsen, Carsten Hermannsen, Jens Jørn Porup 
 
Afbud: Michéle Andresen Bjerg  
 
Referat med kursiv. 
 
Dagsorden 
 
Konstituering 

Forretningsordenens § 1: 
Snarest efter nyvalg indkalder skolelederen til konstituerende møde. Det medlem, 
der har været medlem længst af skolebestyrelsen, leder valget af formand. Såfremt 
flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste. 
De stemmeberettigede medlemmer vælger én af forældrerepræsentanterne som 
formand ved bundet flertalsvalg. Ved bundet flertalsvalg er den kandidat valgt, der 
opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første af-
stemning, foretages ny afstemning. 
Ligeledes vælger de stemmeberettigede medlemmer én af forældrerepræsentanter-
ne som næstformand (stedfortræder for formanden) ved bundet flertalsvalg. For-
slagsrunde og valg af formand og næstformand skal foregå skriftligt. 
 
Efter én tilkendegivelsesrunde valgte bestyrelsen at bringe Martin som forsalg til ny 
formand – Martin K. Christense blev enstemmig valgt. Til ny næstformand blev Line 
Kristiansen foreslået og enstemmig valgt.  

 
 

1. Referat fra skolebestyrelsesmødet d. 12.06.19 - evt. bemærkninger (Formanden) 
Ad1) Ingen tilføjelse eller ændringsforslag – referat godkendt. 
 
2. Sager til beslutning 

1) Forslag til mødedatoer for skoleåret 2019/2020 – alle møder afholdes i tids-
rummet kl. 19.00 – 21.30 (Formanden) 
Tirsdag den 3. september 2019 
Mandag den 7. oktober 2019 
Torsdag den 21. november 2019 ændres til tirsdag d. 26. november. 
Tirsdag den 21. januar 2020 ændres til mandag d. 20. januar. 2020. 
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Mandag den 2. marts 2020 ændres til tirsdag d. 3. marts. 2020 
Torsdag den 30. april 2020 
Onsdag den 17. juni 2020 

Ad2,1)  Enkelte dage er ændret se overstående indskrivning. 
 

2) Notat vedrørende klasseforældreråd på Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 
(bilag: Notat vedrørende klasseforældreråd …) (Formanden) 

Ad2,2) Notat vedtaget. Adspurgt til af Gitte Thorsen; må man som bestyrelsesmedlem også 
have sæde i et klasseforældreråd – svar: det må man godt. 
 
3) Forældremøder efterår 2019 (bilag: Stikord til præsentation.) (MB, MKC) 

Ad2,3) Bilag vedtaget.  
Herunder blev drøftet bestyrelsesmedlemmers kontaktbarhed  ift. øvrige forældres 
mulighed for at kontakte bestyrelsesmedlemmer elektronisk. Vi undersøger mulig-
heden for at bestyrelsesmedlemmers mailadresser findes i skoleporte og på foræl-
dreintra.  
 

 4) Solpolitik, Børneuniverset (bilag: Solpolitik)) (UT)  
Ad2,4) Kort drøftelse om solcreme med fakta 15 er nok. Kræftens Bekæmpelse anbefaler 

faktor 15, hvilket er begrundelse. Der foreslås brug af faktor 20 – Ulla Thomsen un-
dersøger. Politikken sættes på som beslutningspunkt på næste møde. 

 
5) Høringssvar vedrørende ”Overenskomst med Lemvig Gymnasium om vareta-
gelse af 10. klasseundervisning” bilag er udsendt den 10.07 (Formanden) 

Ad2,5) Jens Jørn orienterer om notatet og tidsfrist for høringssvar. Kortvarig snak om 
campus tanken på Lemvig Gymnasium. Martin K. Christensen udarbejder bestyrel-
sens høringssvar, som tilsendes bestyrelsen d.d. og Jens Jørn tilsender høringssvaret 
onsdag d. 4.09.2019.  

 
3. Sager til drøftelse  

1) Drøftelse af arbejdet med principper, politikker, notater mv. (Formanden) 
Ad3,1) Martin og Mikael finder de principper, politikker, notater mv. skal sættets på dags-

orden til næst emødde. 
 

2) Justering af folkeskoleloven. På skolebestyrelsesmødet den 12. juni blev føl-
gende punkter drøftet: 1, 2, 4, 10 (Formanden) 

 
Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen  
1. Kortere skoleuge i indskolingen  

2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b  

 

Øget faglighed og kvalitet  
3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning  

4. Prioritering af udvalgte fag  

5. Styrket læseindsats  
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6. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen  

7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning  

8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab  

Øget frihed  
9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder  

10. Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen  

11. Forenkling af elevplanen  

12. Evaluering af de nationale test  

13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen 

14.  

Ad3,2) Jens Jørn fremlægger sagen og beder bestyrelsen om at tage stilling til de 13 punkter speci-

fikt punkt: 1, 2, 4, 10 før dialogmødet med Familie & Kulturudvalget og forældremøder.  

Pkt. 1: bestyrelsen anbefaler at skoledagen gøres kortere.  

Pkt. 2: Bestyrelsen anbefaler anvendelse af § 16b.  

Pkt. 4: Bestyrelsens holdning er at beholde svømning på mellemtrinnet. 

Pkt. 10: 2 årig valgperiode – drøftes, når det bliver aktuelt. 

 
 
4. Sager til orientering  

1) Trivselsmåling (JP) 
Ad4,1) Jens Jørn redegjorde for det udleverede papir vedr. den årlige trivselsundersøgelse 
(DCUM)og omtalte de konkreter der arbejdes med i skolen jf. handleplanen udarbejdet af skolens 
trivselsagent Jesper Dalsgaard og Jens Jørn. Senere på året drøftes tiltagene med fagchefen for 
F&K og konsulenter fra Læringscenteret. 
 
5. Tematiske emner 

1) 
Ad5,1) Ingen.  
 
6. Siden sidst – korte meddelelser fra 
    Formanden: Mikael, ingen kommentarer.  
    Elevrådet: vi har holdt elevrådsmøde og drøftet vores idekasse og fordelt pause for brug af 
multibanen. 
    Medarbejderrepræsentanterne: Elly og Kim omtaler 4. ugers afprøvning af cykelborde og 
ståmåtter fra officefit. TVmidtvest følger projektet tæt på. 8. årgang har haft en dejlig lejrskole-
tur til Bornholm. Besøg fra Tjekkiet i uge 38. Større fokus på elevfravær iværksat. Besøg fra Let-
leg og skolen har indkøbt materialer til 5. fag. 
    Skolelederen: skærpet regler om elevfravær indført så skoleværing reduceres over hele lan-
det. Afholdt brandøvelse. Vi har fået 250.000 kr. til vores udeområde.. 4a deltager i år i projekt 
”Kend dit land” og tager på et 2. dages lejrskole i marts måned 2020. Vi er lidt økonomisk presset 
grundet længerevarende sygdom i skolen.  
Viceskolelederen: frasiger. 
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    Den pædagogiske leder (SFO/dagtilbud): Velkomstdag i sidste uge, pædagogiskdag vedr. 
læringsplaner.  Indkøbt er ”kunstdyr” som placeres rundt i udearealerne / legepladser.. Høstfest 
afholdes senere i september. Særlig sprogligindsat for 2. sprogs børn iværksat. 
     
Ad6) Indskrives ud for navn.  
 
7. Eventuelt  
Ad7) Intet. 
 
 
8. Personsager/elevsager 
Ad8) Ingen. 
 
9. Eventuelt 
Ad9) Intet. 
 
Sager til opfølgning: 
 
Referat fra d. 12.06.19 Kort beskrivelse af sagen Ansvarlig Tidstermin 
    

 
 
Referent 
Nørre Nissum  
D. 4. september 2019 
Carsten Hermannsen 
 
 
Til underskrift  
Nørre Nissum 
D. 7. oktober 2019. 
 


