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Referat af skolebestyrelsesmødet 
torsdag d. 06.05.21 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, Line 
Søltoft Holmboe, Kathrine Balleby Møldambjærg 
Medarbejderrepræsentanter: Elly Bank, Kim Mose, Michéle Andresen Bjerg  
Elevrepræsentanter: Sidsel Iben Ørum, 7a, Andreas Kangas Christensen, 6a 
Ledelsen: Ulla Thomsen, Carsten Hermannsen, Jens Jørn Porup 
 
Lars Borst Hansen deltager under dagsordenens punkt 1A 
 
Afbud:  Gitte Nørgaard Thorsen, Anne Katrine Lier, Sidsel Iben Ørum. 
Referat med kursiv:   
 
Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden (MKC) 
Ad1) Dagsorden godkendt. 
 
1A. Proces for ansættelse af ny leder og nedsættelse af ansættelsesudvalg. Lars Borst 
Hansen, Direktør for Familie og Kultur deltager under punktet (MKC) 
Ad1a) Kort præsentation af bestyrelsen.  Lars omtalte tids- og handleplan for ansættelsesproces. 
Herunder valg af forløb 1 & 2. 
1: Lars foreslår; at ansættelsesudvalget består af hele bestyrelsen, dog er elevrepræsentanter 
ikke mulige deltagere. Ledelses repræsenteres af Ulla T og Carsten H.  Ejgil Jensen fagchef v. BFC 
deltager samt Lars B. Hansen. 
2:  Tids- og handleplan for ansættelsesproces gennemgået herunder drøftet – bestyrelsen vælger 
forløb 1. Forløb 2 ikke drøftet.  
 
2. Referat fra skolebestyrelsesmødet d. 16.03.21 - evt. bemærkninger. (MKC) 
Ad2) Referat godkendt. 
 
3. Sager til beslutning 
Ad3) Ingen sag til beslutning.   
 
4. Sager til drøftelse og eventuel beslutning 
1) Det videre arbejde med visionen (MKC). Ulla og Martin indstiller, at arbejdet med visionen 
udsættes indtil ny skoleleder er ansat.  
Ad41) Bestyrelsen enig i indstilling. 
  
5. Sager til orientering  
1) Hjemmesiden + folder (CH, UT) 
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Ad5,1) UT redegjorde for arbejdet med folder og hjemmesiden. 
 
2) Regnskab og budget (JP) 
Ad5,2) Jens Jørn omdelte papir Nem-økonomi regnskab 2020 og budget 2021og redegjorde for 
nøgletallene. Martin stiller spørgsmål vedr. forskellen på beløb til elevaktivitet. – JP; vi forventer 
at budget bruges.  Martin de tre millioner vi har mindre hvor hentes de? JP: vi henter dem på 
ansættelser og i vores specialklasser bliver elevgennemsnittet på 9,6 elever pr. klasse.  
Bestyrelsen er hørt og har godkendt regnskab og budget.   
 
3) Det kommende skoleår (JP) 
Ad5,3) Vi har arbejde til alle fastansatte og har pt. stillingsopslag ude. Vi samlæser 4 og 5 kl. i 
kommende skoleår – det giver nogle udfordringer jf.  det forskellige timetal i eks. eng og N/T.  Vi 
har reducering af resurse (to lærere) i specialklasser som overflyttes til almendelen for øje. 
Skoleplan og årshjul jf. A20 implementeres.  
 
6. Tematiske emner 
1) Profilering af landsbyordningen (MKC) 
Ad6,1) UT: vi er kontaktet af VIA Uddannelsesdage jf. mulig deltagelse – ingen har pt. ønsket at 
bringe deres aktiv i spil. Nørre Nissum Borgerforening drøftet og Martin kontakter dem. 
Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentar.  
 
7. Siden sidst – korte meddelelser fra 
Formanden: Høringssvar jf.  vedr. Styrelsesvedtægter drøftet. UT der bør være én vedtægt for 
landsbyordninger. Bestyrelsen ønsker at afgive svar på UT forslag.  
Elevrådet: Andreas: vi er tilbage i skole. Vi har fået 2000 kr. til trivselsfremmende aktiviteter. 
Medarbejderrepræsentanterne (skole og dagtilbud): Vi har fået ansat Dorthe G i 
vuggestuen. KM og EB: 9 kl. færdig med FP9. Udskolingen indhenter tabte C-19 ”ude af huset 
aktiviteter” i maj og juni måned. Der har været valg til medarbejderrepræsentanter KM og EB 
valgt igen.   
Skolelederen/Viceskolelederen: Folketinget har besluttet at tildele 600 mil. kr. til faglige løft 
i Folkeskolen. Vi har fået ca. 40.000 kr. til faglige løft i Folkeskolen og pengene skal bruges i dette 
skoleår. Projekt Talentspejdere omtalt – projektet er ikke længere et tilbud i Lemvig K. Vores 
STOL af Laila Vestergaard er skolen et vigtigt aktivt. Ny bog om Laila Vestergaards kunst er 
indkøbt.  
Den pædagogiske leder (SFO/dagtilbud): Vi har haft en del udskiftning i personalet qua 
sygdom, opsigelser og tilgang af nye børn.  Vi har pt. 27 vuggestuebørn, 65 børnehavebørn og 45 
Sfo børn.  
Ad7) Indskrives ud for:  
 
8. Eventuelt  
Ad8) Intet at indskrive 
 
9. Personsager/elevsager  
Ad9) Martin orienterede om – lukket punkt.  
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10. Eventuelt 
Ad10) Intet at indskrive 
 
Sager til opfølgning 

Referat fra d. 16.03.21 Kort beskrivelse af sagen Ansvarlig Tidstermin 

    

 
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 
d. 06.05.2021 
Referent 
Carsten Hermannsen 
 
 
 
Til underskrift 
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 
d. 16.06.2021 


