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Skolebestyrelsesmøde i Nordre 
tirsdag den 8/9 kl. 18.30 – 21.30 

 

tirsdag 8/9 N Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise 

Lørdag 3/10 I Bestyrelsesdag 

torsdag 5/11 N Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger  Lene 

mandag 7/12 I Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Stella 

Tirsdag 5/1 N Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Søren 

onsdag 3/2 I Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Ole 

torsdag 4/3 N Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lise-Lotte 

Torsdag 8/4 I Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise 

Mandag 3/5 N Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Marie Louise 

Tirsdag 2/6 N Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene 

 
Afbud: Elevrådet, Michael, Kate 
 

Pkt: Tid: Indhold: Bilag: 

1.  Godkendelse af referat  

2. 18.30 
- 
18.50 

Siden sidst (almen og special) 
- SFO og børnehave 
Isenvad:  
Børnehaven 
Der har været midtvejsevaluering i forhold til legekunstprojekt. Lørdag 
har der være workshop med musikerne fra projektet. Der er så småt ved 
at være tegn på, at personalet omsætter det, de lærte på workshoppen. 
Børnehuset har skrevet et lidt anderledes høringssvar vedr. budgettet. 
Der har været fokus på behovet for flere hænder. 
Der kommer en PA-elev. Hun er allerede kendt i huset, da hun har 
været der tidligere. Der starter en PA-elev mere. Det er rart med ekstra 
hænder. 
 
SFO 
Personalet er gået i gang med at afvikle forskellige aktiviteter, nu hvor 
børnene er ved at være klar til det - efter en lang periode med behov for 
at lege. 
 
Nordre: 
I forbindelse med afhentning er der mange opringninger, da SFOen er 
forældrefri. Det er en stor opgave. Derfor skal det drøftes på næste 
personalemøde for pædagoger.Kan Tabulex komme til at virke endnu 
bedre i forhold til afhentningsopgaven. 
Der har været en drøftelse af definitionen af nærved-ulykker. 
Der er lavet en ny struktur på en tavle i forhold til overblik over 
aktiviteter. 
Udegruppen fungerer godt. 
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- Skole inkl. SGU 
Isenvad: 
Tosproget elev er startet op. Det er nyt for skolen med tosprogede 
elever. 
Der er fokus på at involvere elevrådet mere. Bl.a. i forhold til 
morgensang. 
Der arbejdes med emner fra Trivsel i fællesskolen. 
Der er sendt høringssvar fra lokalt MED. 
Mellemtrinnet har temauge i uge 38 om havaffald. 
 
Nordre: 
Der har været et par henvendelser vedr. SGU-undervisningen og det 
faktum, at der er fagtimer, som er konverteret til SGU-timer. Det har 
betydet, at nogle forældre gerne ville skifte væk fra SGU, fordi barnet 
ikke skal gå glip af fx musik. 
 
AMR og kommunal SSP har været nødt til at lave et opslag på AULA 
vedr. en grim video, der var delt på sociale medier. 
 
Arbejdet er påbegyndt i forhold til ny legeplads for østfløjen. 
 
- Forældregruppen 
På forældremødet i 6. årgang var der drøftelse i forhold til opsparing til 
lejrskole. Gør Isenvad og Nordre det samme? Hvad er forventningerne? 
Er der brug for at se på princippet vedr. opsparing til lejrskolen, så det er 
ens for begge skoler? 

3. 19.00 
– 
19.10 

Nyt fra elevråd  
Intet nyt pga. fravær 

 

4. 19.10 
– 

19.25 

Status på Corona 
Gennemgang af flowchart – udarbejdet i kommunen i samarbejde med 
sundhedsplejersken. Der kommer en revideret snarest, som lægges på 
AULA.  
 
Der er løbende elever, personale mv som testes og afventer svar på 
test. Det giver lidt bøvl. Det gælder på begge skoler og børnehave. 

 

5.  19.25 
– 

20.05 

Forslag til indhold på bestyrelsesdag 
Herunder foldes følgende ud forud for 3/10: 
- Vi bliver sammen på bestyrelsesdagen. 
- PLC-modellen eller anden model kan være med til at lede bestyrelsen 
gennem arbejdet med punkterne. 
 
a. Hvordan sikres, at børn vælger Isenvad Skole? Fælles pkt. 
Søren og Stella tjekker op med deres bagland, om der er uddybning til 
punktet. 
 
b. Hvordan udvides børnetallet i SFO’en efter corona? Fælles pkt. 
 
c. Dobbeltkram og BU-politik Udsættes til et andet møde. 
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Udvalget kommer med forslag om, at den nye dobbeltkram skal tage 
udgangspunkt i den ny BU-politik. Gerne med en mulighed for at klikke 
sig rundt for at komme længere ind i en beskrivelse. 
 
Skal lægges på skolernes hjemmesider. 
 
Bestyrelsen skal gå i tænkeboks i forhold til, hvordan vi skal arbejde 
videre BU-politikken og det nye dobbeltkram.  
Muligvis et arbejde til SB-dagen. Gerne på baggrund af et arbejde, som 
eleverne har lavet inden. 
 
d. Princip vedr. økonomi og opsparing i forbindelse med lejrskole. 
Fælles pkt. 
Elevrådet skal have mulighed for at forholde sig til princippet inden 
bestyrelsesdagen. 
 
e. Evaluering af SGU-tilbuddet. Måske et pkt. på bestyrelsesdagen 
ellers på et senere bestyrelsesmøde. 
 
f. Principper gennemgås og justeres. – Bliver et fast pkt. på 
bestyrelsesmøderne indtil alle er gennemgået. 

  Kaffe  

6. 20.20
– 
21.15 

IS: 
- Orientering om ”Trivsel i Fællesskolen” 
Det er planlagt et personalemøde mandag d. 14. sept. med Peter 
Hatting, pædagogisk konsulent, som facilitator. Derefter vælges 
fokuspkt. 
 
NO:  
- Orientering om indsatser i 20/21 
(Elevinddragelse, MoMo, PLC, PLF) 
Gennemgang af procespil vedr. elevinddragelse – pkt. Er valgt ud fra 
kortlægning af Trivsel i fællesskolen og NTM (elevernes nat. 
trivselsmåling) 
 

 

7. 21.15 
– 
21.25 

Personalesager 
Nordre: Orientering om vikarsituationen i forhold til personale, der enten 
er på barsel eller blevet opereret. 

 
 

8  Opslag til AULA 
Fælles: 
Der arbejdes med indsatser i forhold til kortlægning vedr. Trivsel i 
fællesskolen (kommunal tiltag) 
Høringssvar vedr. det kommunale budget er sendt ind fra lokale MED 
på begge skoler. 
Hvordan kan der arrangeres opsparing til lejrskole i 8. klasse for begge 
skoler? Pkt. til bestyrelsesdagen. 
Opdateret corona-flowchart sendes ud snarest. 
Planlægning bestyrelsesdagen d. 3. oktober kl. 9.00 – 15.30 i Isenvad. 
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Isenvad: 
Legekunstprojekt i børnehaven er en succes. 
 
Nordre: 
Der arbejdes på at etablere en ny legeplads til østfløjen. 
 

9. 21.25 
- 
21.30 

Evt.  

 
Punkter til kommende møder: 


