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 Referat af skolebestyrelsesmødet 
mandag d. 07.10.19 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: Line R. Kristiansen og Michéle A. Bjerg. 
Ikke fremmødt: Mikael H. Bertelsen 
Referat med kursiv: 
 
Inden mødet vil Ulla fotografere skolebestyrelsen. 
Udskudt til næste gang. 
Dagsorden 
 
1. Referat fra skolebestyrelsesmødet d. 03.09.19 - evt. bemærkninger.  

 

Godkendelse af dagsorden (MKC) 
Ad1) Godkendt.  
 
2. Sager til beslutning 
1) Solpolitik, Børneuniverset (bilag: Solpolitik) (UT) 
Ad2,1)  
Solpolitikken  vedtaget.  
3. Sager til drøftelse og eventuel beslutning 
 
1) Forberedelse til dialogmøde med Familie- og Kulturudvalget tirsdag den 29. oktober (MKC) 
Temaet for dialogmødet er: ”justering af folkeskoleloven – herunder kortere skoledage i 
indskolingen” 
 
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  

6. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen  
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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 

Ad3,1) 

MKV fremlagde punktet og bestyrelsen drøftede: kvalitet ift. kommende kommunalt budget 2020.  

Bestyrelsen gjorde nedslag på punkt 3. & 7. som fokuspunkter ved dialogmødet oktober 2019. 

Bestyrelsen ser gerne med baggrund i meddelelser fra forældre jf. forældremøderne, at skoledagen 

for indskolingen gøres kortere.  

Deltager på dialogmødet: MKC, DHH, AKBL, KBM, EB, KM.  JP tilmelder. 

 

2) Eftermiddagspladser i SFO’en. (MKC) 

Ad3,2) MKC fremlagde, at nogle forældre har spurgt til, hvorfor man kun kan købe en 

heldagsplads og eller morgenplads, men ikke en særskilt eftermiddagsplads. Punktet drøftet og 

bestyrelsen anbefaler, at der arbejdes på etablering af eftermiddagsplads og ønsket tages med på 

dialogmødet. 

 

3) Møde mellem klasseforældreråd og skolebestyrelse i november eller december, jf. notat om 

klasseforældreråd. Vi skal finde en dato og diskutere dagsorden for mødet- 

Ad3,3) Indhold for mødet kunne være; hvordan inddrager vi klasseforældrerådene til at skabe en 

bedre skoledag for vore børn, trivsel, forventningsafstemning mellem bestyrelsen og 

forældrerådene og inddragelse af forældrerådene vedr. princip for skole-hjemsamarbejdet. 

Ad hoc udvalg nedsat: MCK, & KBM udarbejder punkter til dagsorden  

Forslag til mødedato - 6.11.2019 kl. 19.00 – 21.00.  

 

4) Drøftelse af arbejdet med principper, politikker, notater mv. (MKC) 

  a. Princip for skole-hjem samarbejdet (bilag) 
b. Ordensregler, Nørre Nissum Skole (bilag) 

Ad3,4-a) Der ønskes en forenkling af princippet og er bestyrelsens opdrag. Bestyrelsen beder JP 
om forslag til forenkling og sættes på dagsorden til næste møde 
Ad3,4-b) Bestyrelsen udarbejder ordensregler jf. Folkeskoleloven. Bestyrelsen kom med forslag 
til ændring af ordensregler. JP indarbejder forslagene og punktet sættes på næste møde. 
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5) Drøftelse af bestyrelsens rolle i arbejdet med den styrkede læreplan for 
dagtilbud. (UT) 
Ad3.5) 
UT orienterede om den styrkede læreplan for dagtilbud. Arbejdet med den styrkede læreplan 
foregår og skal være gjort medio 2020. Lovgivning – Dagtilbudsloven. De seks læreplanstemaer 
omtalt og danner udgangspunkt for udarbejdelsen af den styrkende læreplan.   
Drøftet er hvorledes bestyrelsen inddrages i processen og skolemedlemmer der repræsenter 
dagtilbuddet følger arbejdet tæt og inddrages ex. i arbejdet med temaet overgange.   
 
4. Sager til orientering  
1) Skolerejse – Tjekkiet (JP)  
Ad4,1) JP orienterede om den historiske baggrund for projektet.  Skolen håber, at bestyrelsen 
forsat giver sin fulde opbakning til projektet.  
 
5. Tematiske emner 
Ad5) Ingen 
 
6. Siden sidst – korte meddelelser fra 
Formanden: Nævnt er 10 kl. og Campus tanken. 
Elevrådet: Vi har været på kursus med elevrådet i kommunikation, drøftet sager med JP og 
elevrådet ønsker at følgende kan blive en realitie”løbe/gå gang” , hyggerum for udskolingen, 
gulvtæpper i indgangen fjernes og problematik med håndvask og hænder fremlagt.  
Medarbejderrepræsentanterne (skole og dagtilbud): Evaluering af ”skolecykler”.  
8. klasser har kvalificeret sig til DM i Skills i KBH januar 2020. 9. kl. i erhvervspraktik i uge 41.  
Overbygningsfest i uge 40 var igen en dejlig fest.  
Skolelederen/ Viceskolelederen: Aula går i luften i uge 43 for elever, forældre og ansatte.  
Den pædagogiske leder (SFO/dagtilbud): Sprogtema, nogle ansatte går ned i tid og en enkelt 
stopper. Fotografering af gruppebilleder en succes. 
 
Ad6) Indskrives ud for navn. 
 
7. Eventuelt  
Ad7) Intet 
8. Personsager/elevsager  
Ad8) Ingen. 
9. Eventuelt 
Ad9) Intet 
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Sager til opfølgning 

Referat fra d. 03.09.19 Kort beskrivelse af sagen Ansvarlig Tidstermin 
    

 
 
Med venlig hilsen 
 
   ______________        _________________ 
Jens Jørn Porup                     Martin Kangas Christensen 
 
 
Referent  
Nørre Nissum 
D. 7. oktober 2019 
Carsten Hermannsen 
 
 
 
 
Til underskrift 
Nørre Nissum 
D. 26. november 2019 


