
Skolebestyrelsesmøde Nørre Fælled skole  

Onsdag den 6. oktober kl. 17:00 – 19.00 

Mødeleder: Kalle og Thomas       Referent:  Lise         Lokale: PLC 

 

Ved mødets begyndelse vil der være en let anretning 

 

 

Tilstede: Kalle, Katrine, Stine, Ronni, 
Ask, Mikela,Pernille, Kim, Rikke, 
Thomas og Lise 
 
 

  

Emne – og ansvarlig 

 

 

 

Hvad skal udrettes? 

 

Tid – 
ca. 

 

Beslutning og hvem gør 
hvad? 

1.  Godkendelse af dagsorden   Mikela fra 9z er nyvalgt 
elevrådsrepræsentant. 
Carlos fra 9z er genvalgt 
 
Dagsordenen er 
godkendt. 

2.  Meddelelser fra skolens 

ledelse 

v. Thomas 

Corona 

KKFO 

Fraværsindsats 

Besøg af Novo Nordisk 

Fonden 

20 min Corona: 
Som noget nyt vil der 
tilbydes kvicktest en gang 
pr uge for alle skolens 
børn. Dette skal forældre 
godkende online. 
Pt ingen kendte 
coronaudbrud. 
 
KKFO: 
Pt særligt fokus på tydelig 
struktur ift aktiviteter. 
Aktiviteter bliver 
tydeliggjort på tavler og 
med info til både børn og 
forældre. 
 
Der vil også være fuld 
fokus på gode aktiviteter 
til de børn der kommer i 
efterårsferien. 
 
Ovenstående gælder også 
klubben. 
 
Fraværsindsats: 
Thomas informerede om 
kommende 
fraværsindsats. Se med 
sendte bilag. 
Fremadrettet betyder 
det: At der på skolen vil 
være en fuldtidsstilling – 
delt op i to, besat med 
personale huset i 
forvejen kender, som skal 
arbejde systematisk med 
fravær 
Denne ordning løber til 
2024 og er lønnet af SOF 
 



Besøg af Novo nordisk 
fonden: 
Det var en god oplevelse 
for alle. Det viste fint, 
hvordan det er gå i skole 
her på Nørre Fælled 
Skole. 
Vi har bedt om den 
modsatte vej, at vi som 
skole gerne vil have en 
åben dør til praktikanter i 
fx Novo Nordisk. 
 
 
 
 
 

3.  Omplacering af UngdomsKlub-

pladser 

v. Thomas og Kim 

 

Ungeværker er en ny politisk 

beslutning som påtænkes at 

træde i kraft i 2023 

 

15 min Se bilag Forældrebrev 
Skolen skal indsende et 
samlet høringssvar senest 
1. nov, se nederst i denne 
dagsorden. 
 
Ungeværker; er 
aktiviteter fordelt i  
distrikter til de unge fra 
14 – 18 år. Disse vil blive 
placeret rundt omkring i 
byen 
Det er politisk besluttet 
Vi får frataget ressourcen 
til 8 – og 9 klasserne. Vi 
skal fremadrettet 
arbejdet på, hvordan vi 
kan lave en god overgang 
fra 7. – 8. klassen til 
ungeværket 
Hele projektet starter op 
sept 2021 med høring af 
de unge mennesker. 
2023 er målet for at 
opstarte. 
Vi skal som skole også 
tage stilling til om vi skal 
levere personale til 
overgangen 
Hvad betyder det 
økonomisk 
1.3 mill. er det der er 
udmeldt det kommer til 
at blive skåret i vores 
budget. Måske ikke på en 
gang. Samtidig blive 
nogle lønmidler trukket 
ud 
Indstilling til høringssvar: 
Ingen kommentarer. 
 
 



4.  Madskolen 

v. Thomas 

 

Beslutning om 

forældrebetaling/modregning 

ved elevfravær 

10 min Det blev besluttet at man 
ikke kan få refunderet 
beløb for madbetaling 
ved fx praktikforløb hvor 
en elev ikke er på skolen 
Man kan tilmelde sig 
måned for måned. Man 
kan bestille madpakke 
ved tur og fx 
praktik/brobygning. 

5.  Byggesag  

v. Thomas 

Status på byggesag 

 
10 min Der er ikke noget nyt. 

6.  Bæredygtighedsstrategi 

v. Thomas 

 

Temadrøftelse 40 min Se bilag 

Som skole er vi underlagt 

en politisk strategi. 

Det betyder, at der er 

nogle politiske 

pejlemærker, vi som 

skole skal pejle efter. 

 

Der er bl.a et ønske om at 

de timeløse fag – 

herunder 

seksualundervisning skal 

på skemaet. 

Når planlægningen af 

næste skoleår går i gang, 

vil SB blive bedt om at 

tage stilling, hvordan kan 

vi tilgodese dette. 

 

Ligeledes skal vi som 

skolebestyrelse også tage 

stilling Grøn skole. 

 

Katrine stiller gerne sin 

viden til rådighed, da  

Katrine arbejder med det 

til daglige – den grønne 

bæredygtighed. 

Stine arbejder med social 

bæredygtighed og stiller 

sig også gerne til 

rådighed 

 

7.  Økonomi 

v. Thomas og Kim 

Status på regnskab pr 30.sep  10 min Se bilag 

Lige nu ser det fornuftigt 

ud. Hvis prognosen 

holder vil skolen genere 

et lille overskud. 

KKfo og Klub har et 

meget fint regnskab. 

Der er enighed om at 

skole/kkfo og klub ses 

som en helhed. Hvor der 



meningsfuldt kan 

overføres midler. 

Skolens regnskab følges 

tæt af det administrative 

fællesskab v. Lene Fisker. 

 

8.  Handleplan for digitale 

krænkelser. 

 

 

 5 min Skolen er ved at arbejde 

på en handleplan for 

digitale krænkelser.  

 

Både helt konkret i 

forhold til den aktuelle 

sag, men også 

fremadrettet ind i anti-

mobbestrategien.  

 

Hvordan kan vi både som 

skole og forældre klæde 

vores børn på ift den 

digitale dannelse. 

 

Center for digital 

pædagogik kan anbefales. 

 

Forslag; hvad med et 

fælles forældremøde/en 

temadag 

 

 Punkter til kommende møder: Fælles fødselsdage.   

     

 Datoliste for kommende 

skolebestyrelsesmøder 

  Torsdag den 25. 
november – Denne 
foregår på Lundehus 
skolen 
Mandag den 20. dec 
(denne er i juleferien, så 
der skal findes en anden 
dato) 
Torsdag den 13. januar 
Onsdag den 23. februar 
Mandag den 4. april 
Torsdag den 5. maj 

Mandag den 13. juni   

     

     

 

Skriftligt orienteringspunkt:  

Kære Mikala 
Vi har som aftalt undersøgt, hvilken proces der er behov for ift. at flytte de 96 UK-pladser på Nørre Fælled Skole.  
Da det er politisk besluttet, at der ved omorganisering fra heldagsskole blev etableret et fritidscenter, skal en ændring 

også politisk godke des. Vi forve ter, at sage  ka  i dgå i e  sag i ja uar, hvor flere e er i regi af ’Det Gode 
Fritidsliv’ skal på BUU, heru der placeri g af ye UK-pladser på baggrund af demografi. 
  
Konkret er der behov for, at følgende parter høres i processen: 

• Lokal MED 



• TRIO 

• Forældreråd 

• Skolebestyrelse 
  
Vi har derfor forfattet et udkast til et brev, du kan formidle til Thomas, så han kan sikre den fornødne høringsproces. 

Du kan vurdere om det er dig, der skal stå som afsender. Vi har sat deadline for processen den 1. november, det kan 

ændres ved behov. 
  
Hvis du har brug for mere/andet, så kontakt os, så vi kan hjælpe.  
  
Med venlig hilsen  

Nanna Lauesgaard 

Specialkonsulent 

Dagtilbud, Fritid og Unge 

_________________________________________ 

 

 

 


