Referat af Skolebestyrelsesmøde på
Skolen ved Nordens Plads.
Dato: 08-10-2018
Kl. 17.00 – 19.30

Deltagere: Peter Mikael Hansen, Rikke Rask, Barbara Petersen, Betina Shange, Eric Longin, Helle
Bjerregård, Ib Hummelgaard, Jeppe Speyer Willumsen, Per Mikkelsen og Henrik Gerlufsen
Fra elevrådet: Noah Shange og Emilia Paulsen-Dissing
Gæster: Søren (fotograf),
Afbud: Lars Kragh Hansen

Punkt

Referat

12. Fotos af bestyrelsen –
Søren inviteres
13. Elevrådet

1. Der er problemer med toiletterne, som er snavsede
og i stykker.
2. For mange voksne ryger på skolens område. Eleverne
vil gerne have de voksne til at holde op med at ryge.
Også de voksne der er på kurser i multisalen.
Bestyrelsen henstiller til at begge dele tages op på et
personalemøde og bliver bragt i orden. Ib fortæller, at
der er fokus på toiletterne. Status på emnet på næste
møde. Elevråd og de voksne holder øje med udviklingen
til næste gang. Henrik foreslår, vedrørende rygning, at
eleverne hænger plakater op på strategiske steder.
3. Mange klasselokaler mangler gardiner.

Per fortæller, at det er sat i gang og der kommer nye
gardiner rundt i lokalerne.
14. Budget 2019 – opfølgning Besparelsen på 20 lærere blev ændret til, at skolen skal
og status på forsøgsordning – spare 1 mill., som ledelsen skal finde indenfor rammen.
bilag: Budgetforlig 2019
Stor tak til alle de forældre der gjorde en fantastisk
indsats. Indsats og argumentation har fra såvel
forældre som ansatte og organisationer været sober og
saglig hele vejen igennem.
Argumentet for besparelsen var, at skolen havde
gennemført et forsøg som var blevet positivt evalueret
af ledelse og bestyrelse. Dette er ledelsen og
bestyrelsen ikke enige i. Ledelsen har konverteret 3 – 5
lærerstillinger i Huset, da det blev vurderet at der i
forhold til børnenes udviklingstrin var mere brug for
pædagoger og fysioterapeuter. Det understreges, at
der ikke har været tale om en besparelse fra skolens
side. Lønudgifter og personaleforbruget har
gennemgående ligget over normeringen. Merforbruget
har således været dækket fra ledelsesbudget,
vikarbudget og drift. Dette har forvaltningen været
orienteret om.
I budgetforlig 2019 står følgende: ”Skolen ved Nordens
Plads har allerede konverteret en række lærestillinger til
andre faggrupper, hvormed skolen allerede har reduceret
lønudgifterne. Skolen får lov til at beholde en væsentlig del
af dette, idet skolens budget alene reduceres med 1 mio.
kr.”. Ledelsen og bestyrelsen påpeger altså, at dette

ikke er korrekt og at besparelsen dermed er besluttet
på et forkert grundlag.
Bestyrelsen anmoder ledelsen om at udarbejde et
notat over forbruget af personalemidler 2013-14, 1415, 15-16 og 16-17 sat op imod det normerede forbrug.
15. Kommunikation +
Nordlys opdatering

Nordlys har nu været i gang i 2 måneder. Det har været
en fin start. Elever og personale har skullet lande i de
nye rammer, men nu har hverdagen indfundet sig.
Generelt har de unge flyttet sig i forhold til det at gå i
skole, selvstændighed, ansvar for hinanden og der ses

en udvikling i forhold til at interagere, opsøge, danne
og vedligeholde venskaber. Stemningen er god og alle
er glade for gå i skole og arbejde.
Den højere grad af fællesskab er udfordrende for den
del af de unge, som i forvejen er udfordrede og har
svært ved at komme i skole. Der tages hånd om det i et
tæt samarbejde med de pågældende forældre og det
overvejes hvordan vi bruger vores ressourcer bedst på
netop disse unge.
Facebookgruppen vil fremover blive varetaget af det
nyvalgte forældreråd, som skal tage stilling til god
kommunikation, behov, netværksarbejde og
udviklingspotentiale. Denne gruppe vil desuden være
bindeled til bestyrelsen.
Vi oplever, at vi bruger for meget tid udenfor
læringsrummet og eleverne.
Henrik opfatter projektet som et stort løft for eleverne.
De udfordringer vi oplever, ville have været der
alligevel, men bliver bare tydeligere i den nye struktur.
Vi håber på, at den nye struktur kan være med til at
afhjælpe de problemer vores elever generelt har haft
med at klare sig efter endt skolegang her.
Forslag – måske en gruppe forskere på DPU kunne være
interesseret i at dokumenteret arbejdet med
ungegruppen.
Vigtigt også at have fokus på personaletrivselen
derovre. Udfordring, at TR funktionen ikke er
nærværende derovre.
Det besluttes, at Nordlys fortsat vil være et fast punkt
på dagsordenen.
Bestyrelsesmødet i januar holdes på Nordlys.
16. Budget 2018 - bilag
eftersendes

Merforbrug på fagpersonale. Dækkes af
ledelseskontoen, vikarkontoen, fællesomkostninger
(drift af huset). Vi arbejder på at lande på 0. Overskud

op til 500.000 må overføres. Per vil i november
fremlægge ledelsens planer for udmøntningen af
besparelsen på 1 mill kr.
Bestyrelsen vil fortsat gerne kunne følge budgettet og
også kunne se udviklingen fra år til år. Gerne noter, så
det er muligt at følge det mere i detaljer.
Budget 2019 for skolen bliver sat på dagsordenen til
mødet i december hvis vi har fået det. Ellers sættes det
på januarmødet.
17. Status på
bygningsprojekter – se
Budgetforlig 2019

I budgetforlig 2019 står følgende: ” Partierne er derfor
enige om at arbejde for at etablere to nye idrætshaller på
Rolighedsvej og ved Nordens Plads. Det startes med
idrætshallen på Rolighedsvej, der skal etableres i samarbejde
med de øvrige grundejere i området, som forudsættes at
bidrage til finansieringen. Partierne afsætter
projekteringsmidler i 2019. Efterfølgende undersøges
mulighederne på Nordens Plads.” Ledelsen har hidtil

bekendtgjort, at den støtter et områdeløft, men at et
sådant byggeri ikke er foreneligt med skolen og vores
elever. Vi vil i givet fald skulle genhuses. Hvis det
vedtages vil det være fra 2021-22. Lige nu nedsættes en
projektgruppe som skal vurdere projektet. Fin dialog
omkring byggeriet af plejehjemmet. Lige nu revurderes
projektet og der tages stilling til en cykelsti som skal gå
gennem skolens området. Dette projekt er ligeledes
under revurdering.
Bestyrelsen vil blive løbende opdateret om de to
projekter og vil arbejde på at sikre at eleverne har
deres skolegang i et roligt og stabilt miljø.
18. Ansættelsessamtaler,
afdelingsleder i
Dagbehandlingen –
bestyrelsesrepræsentant til
ansættelsesudvalget

Barbara deltager i ansættelsessamtalerne i morgen ifm
ansættelse af ny afdelingsleder til Dagbehandlingen. 3
afdelingsledere er stoppet i Dagbehandlingen efter kort
tid . Vi har siden april haft en konstitueret
afdelingsleder som ledelsen og personalet er glade for.
Hun har søgt stillingen og skal sammen med to andre
kandidater til samtale i morgen.

Nyt fra
19. Nyt fra personalet/ TR

Pædagogerne: Budgetforliget har fyldt meget og der er
stadig en bekymring for hvor nedskæringen skal findes.
De psykiske spor efter dette forløb vil trække lange
spor p.g.a. tabt tillid og troværdighed. Fundamentet er
blevet rystet.
Vi har fået en medarbejder med til evaluering af de
digitale platforme.
APV runden er i gang – den store tur hvor alle
medarbejdere skal høres og alt gennemgås.
Trivselsundersøgelse løber af stablen d. 3/12.

20. Nyt fra ledelsen.

Skolen ved Nordens Plads er udvalgt blandt 160 skoler
til at gennemføre et forsøg vedrørende
teknologiforståelse, hvilket vi er glade og stolte over.
Teknologi og digitalisering er vigtig for vores elever. Der
er afsat penge til at uddanne personalet. Projektet skal
foregå i indskolingen i fagene billedkunst og håndværk
og design.

Evt.

Punkt til det kommende møde – hvordan bruger vi den gode
energi blandt forældrene fra forløbet omkring budgettet.
Helle skriver tekst til forældreintra som tak for indsatsen.

Andet

Kommende møder
Dialogmøde d. 24-10-18

Bestyrelsesmøde +
julefrokost d. 6-12-2018

Bestyrelsen møder politikerne og undervisningsudvalget.
Peter Mikael opfordrer til at man deltager.
Under budgetforløbet blev dannet et samarbejde
skolebestyrelserne imellem, hvilket ligeledes opfordres til at
støtte.
Julefrokosten afholdes, som sædvanligt, i Hansens
Familiehave.

