
Dagsorden	  til	  Skolebestyrelsesmøde	  på	  Skolen	  ved	  
Nordens	  Plads.	  

	  

Dato:	  20-‐2-‐2017	  

Kl.	  17.00	  –	  19.30	  	  

	  

Deltagere:	  Lars	  Kragh	  Hansen,	  ,	  Peter	  Mikael	  Bom	  Hansen,	  ,	  Pernille	  Verhoog,	  Birthe	  H.	  Larsen,	  Per	  
Mikkelsen,	  Henrik	  Gerlufsen,.	  Adam	  Senan,	  ,	  Albert	  Ryberg	  

Gæster:	  	  Tanja	  Terndrup	  

Afbud:	  Jens	  Jakob	  Andersen,	  Rikke	  Rask,	  Christina	  Gjødvad	  

Punkt	   Referat	  

107.	  Nyt	  fra	  elevrådet	   Elevrådet	  har	  skrevet	  brev	  til	  Helle	  i	  køkkenet	  for	  at	  få	  en	  
madplan.	  Der	  kommer	  nu	  en	  madplan	  for	  2-‐3	  dage	  frem.	  
Elevrådet	  er	  inviteret	  til	  at	  besøge	  Helle	  for	  selv	  at	  lave	  mad	  og	  
købe	  ind.	  

Elevrådet	  har	  klaget	  over	  rengøring	  på	  toiletter	  og	  er	  blevet	  
lovet	  bedre	  rengøring.	  

Der	  er	  mange	  klasser	  der	  gerne	  vil	  have	  nye	  computere,	  da	  de	  
gamle	  er	  langsomme.	  Elevrådet	  ønsker	  hurtigere	  computere,	  
med	  batterier	  der	  kan	  holde	  strømmen.	  

Elevrådet	  laver	  en	  undersøgelse	  af	  det	  konkrete	  behov	  til	  
næste	  møde.	  Bestyrelsen	  anerkender	  behovet	  for	  adgang	  til	  
velfungerende	  computere	  i	  undervisningen.	  

Elevrådet	  består	  af	  10-‐12	  elever	  der	  er	  valgt	  fra	  et	  bredt	  udsnit	  
af	  klasserne.	  

108.	  Opgaveloggen	  +	  evt.	  
bemærkninger	  

Ikke	  behandlet	  

109.	  Budget	  	   Per	  gennemgår	  budget	  2017.	  jf.	  bilag	  



-‐	  præsentation	  af	  budget	  
2017	  –	  se	  bilag	  

Bestyrelsen	  ønsker	  budgetopfølgning	  med	  forbrug	  og	  
forbrugsprocent.	  Dette	  ønskes	  3	  gange	  om	  året.	  Dette	  gælder	  
det	  overordnede	  budget	  samt	  bevægelser	  i	  det	  
udspecificerede	  elevrelaterede	  budget.	  

110.	  Kommunikation	  (fast	  
punkt)	  

	  -‐	  herunder:	  Hvad	  gør	  
bestyrelses	  med	  hensyn	  til	  
kommunikation/	  
information	  

Behandlet	  under	  de	  enkelte	  punkter.	  

111.	  Kolonier	  	  (fast	  punkt)	   Ikke	  behandlet	  

112.	  Opstart	  –	  Metropol	  

-‐	  synlig	  læring	  i	  børnehøjde	  

Udsat	  til	  næste	  møde	  med	  repræsentanter	  fra	  Arbejdsgruppen	  
for	  kommunikation	  og	  sprogudvikling,	  samt	  læringsguides.	  

113.	  Orientering	  fra	  mødet	  
med	  skoleudvalget	  d.	  30/1-‐
17	  	  

Bestyrelsen	  var	  vært	  ved	  et	  besøg	  af	  undervisningsudvalget.	  
Mødet	  var	  konstruktivt	  og	  der	  er	  en	  fornemmelse	  af	  god	  dialog	  
og	  interesse	  i	  skolen	  og	  dens	  elever	  fra	  udvalget	  

Mødet	  har	  særligt	  to	  punkter	  der	  blev	  drøftet:	  

• Normering	  på	  dagbehandling	  
D.d.	  behandler	  kommunalbestyrelsen	  normeringen	  på	  
dagbehandlingen.	  

• Fremlæggelse	  af	  bestyrelsens	  syn	  og	  status	  på	  skolens	  
opgave	  og	  hverdag.	  
Efterfølgende	  har	  udvalget	  bedt	  om	  en	  undersøgelse	  af	  
udviklingen	  i	  elevgruppe,	  opgaver	  og	  rammer	  for	  
Nordens	  Plads.	  Dette	  arbejde	  er	  nu	  igangsat	  af	  
skoleforvaltningen	  og	  der	  formuleres	  et	  kommissorium	  
og	  nedsættes	  en	  arbejdsgruppe.	  Bestyrelsen	  ønsker	  en	  
rolle	  i	  denne	  arbejdsgruppe.	  

114.	  Kontaktforældre	  

-‐	  orientering	  fra	  nytårstaffel/	  
nye	  initiativer	  –	  se	  bilag	  

Pernille	  orienterer	  om	  kontaktforældremødet.	  

Særligt	  informationsniveau	  fra	  bestyrelse	  til	  forældre,	  samt	  fra	  
ledelse	  til	  forældre	  blev	  drøftet.	  

Der	  henvises	  i	  øvrigt	  til	  referatet	  der	  er	  udsendt	  som	  bilag	  



inden	  mødet.	  

Følgende	  initiativer	  er	  sat	  i	  gang/sættes	  i	  gang.	  

• Link	  til	  bestyrelsesreferater	  på	  forældre-‐intras	  
opslagstavles.	  	  

• Kontaktforældres	  facebookgruppe	  
• Nyhedsbrev	  fra	  ledelsen	  til	  forældre	  
• Orientering	  om	  processen	  vedr.	  bestyrelsens	  

henvendelse	  om	  transport	  (pkt	  117)	  

117.	  Befordring	   Behandling	  af	  forældrebrev	  fra	  Gorm	  Bagger	  Andersen	  vedr.	  
befordring:	  

Der	  er	  fra	  bestyrelsen	  opmærksomhed	  på	  hvordan	  
procedurerne	  vedr.	  de	  konkrete	  vurderinger	  skal	  foregå.	  

Bestyrelsen	  ønsker	  at	  pointere	  at	  alle	  vurderinger	  om	  kørsel,	  
skal	  ske	  på	  et	  individuelt	  grundlag.	  

Bestyrelsen	  pointerer	  at	  en	  række	  konkret	  punkter	  i	  
forældrebrevet,	  fremstår	  uklart	  og	  vil	  bede	  skoleforvaltningen	  
om	  at	  præcisere	  følgende:	  

• Hvad	  er	  den	  konkret	  procedure	  for	  beslutningen	  om	  
handicapkørsel.	  Hvem	  indstiller	  og	  hvem	  beslutter?	  	  

• Hvad	  er	  proceduren	  pr.	  1.	  august	  17?	  (Mål-‐	  og	  
handleplansmøder	  er	  afviklet	  for	  i	  år	  og	  kan	  derfor	  ikke	  
indgå	  i	  processen)	  

• Hvad	  er	  forældrenes	  rolle	  og	  ansvar?	  Er	  det	  
forældrenes	  opgave	  at	  bede	  om	  handicapkørsel?	  
Hvordan	  kan	  afgørelsen	  evt.	  ankes?	  

Skolebestyrelsen	  (Pernille	  V)skriver	  et	  opslag	  på	  forældreintra	  
om	  at	  disse	  uklarheder	  forsøges	  afklaret	  via	  
skoleforvaltningen.	  

Nyt	  fra	   	  

115.	  Nyt	  fra	  personalet/	  TR	   Pædagogerne	  forsøger	  at	  se	  på	  mulighed	  for	  faglig	  klubmøde	  
ugentligt	  

116.	  Nyt	  fra	  ledelsen	   Ingen	  langtidssygemeldte	  (igen)	  



Årsplanlægning	  skal	  til	  at	  igangsættes,	  startende	  med	  
visitation	  af	  nye	  elever,	  samt	  procesopstart	  i	  MED	  og	  
Pædagogisk	  Forum	  

Evt.	   Bestyrelsen	  henvender	  sig	  til	  kontaktforældrene	  om	  at	  lave	  et	  
vælgermøde	  på	  Nordens	  Plads	  i	  efteråret.	  

Andet	   Punkter	  til	  næste	  møde:	  
• Skolefoto	  (klassebillede)	  
• Skolens	  opgave	  og	  strategi	  ifm.	  Elevernes	  tid	  efter	  skolen.	  
• Elevrådet:	  Adgang	  til	  velfungerende	  computere	  
• Synlig	  læring:	  Metropol-‐projekt.	  Invitation	  af	  Arbejdsgruppe	  

og	  Læringsguides	  
	  


