
Skolebestyrelsesmøde på Nørholm Skole 

  

Dato: Mandag den 17/8-20 17.00 – 19.00 

Sted: Nørholm Skoles gymnastiksal 

 
Fraværende med afbud:  

Fraværende: Liv 

 

Referent: Kirsten 

 

Nyt fra bestyrelsen: 

 

Sag: Nr.: 1 

 

Lukket orienterende punkt v. ledelsen 

 

 
Henrik orienterede. 
 

Sag: Nr.: 

2 

Godkendelse af dagsorden samt underskrift af referat.  

 

(5 min) v. næstformand 

 

 

2.1 Referater til underskrift 

2.2 Godkendelse af dagsorden 

 

Til drøftelse:  

Til beslutning:  

Til orientering:X 

Det viser sig at vi ikke har fået fremsendt referat fra sidste møde, vi sørger for 

det snarest. Underskrift sættes på næste gang 

 

Dagsorden er godkendt 

  

Sag: Nr.: 3 Konstituering af ny bestyrelse.  

 

v. næstformand 

 

 

Som formand er valgt Anders Hildestad  

og næstformand blev Jeppe Søe  

 



Til orientering:  

Drøftelse og kommentarer:  

Beslutning: x 

 

Sag: Nr.: 4 Opgavefordeling blandt medlemmer 

v. Ledelsen 

 

 

 

Til orientering: X 

Drøftelse og kommentarer: X 

Beslutning/godkendelse: X 

 

Bestyrelsens kontaktpersoner i klasserne. Liv får BHV kl. 

Kristina får 1.kl ,Jeppe får 2. kl., Signe: 3 kl., 4. kl : Peter, 5. kl. Jeanette 6. kl. 

Tina.  

Evt nedsættelse af i temaudvalg. (PR-udvalg, Krea-lokale, Dialog-udvalg 

(fællesskab for små skoler), andet?) Temaudvalg: 

PR udvalg: Tina, Anne Lis, Henrik, Kirsten, Jeppe. 

Tværgående småskole netværksudvalg ( for bestyrelser): Anders og Jeppe 

Krea Udvalg til udbedring af håndværk og design: 

Signe og Kristina vil gerne sidde med. MajBritt og Henrik er på fra skolesiden. 

 

 

Sag: Nr.: 5 Nyt specialtilbud på Nørholm skole 

v. Ledelsen 

 

Per er gået på efterløn og og som en følge af det, skiftes der lokalitet til 

Nørholm skoles matrikel. 

 

Henrik fremlagde tidsplan og uddybede baggrund for beslutningen.  

Der blev spurgt ind til hvorfor det ikke har været muligt at fortsætte, f eks. et 

år. Dette blev uddybet af og for bestyrelsen. Arbejdet med reorganiseringen af 

Nørholm skoles specialtilbud er først lige gået i gang. Der er ved at blive 

etableret arbejdsgruppe med bred deltagelse (personale, ledelse og bestyrelse) 

Henrik og Kirsten præsenterede nogle af de nye ideer der er i spil. 



Specialtilbuddet og processen i arbejdsgruppen vil være på dagsordenen ved 

hvert bestyrelsesmøde.  

Der var en god drøftelse om værdien i det at have et specialtilbud her på 

skolen. Det skal stadig være noget unikt for Nørholm skole. 

 

Der er møde med forvaltningen d. 4.9 og ledelsen udsender kort forinden, et 

skriv med oplæg til projektet.inden d. 4.sept. Vi laver et ekstra 

bestyrelsesmøde mandag d. 7 september fra 17 til 19 hvor det kun er det nye 

specialtilbud der er på dagsordenen. 

 

 

- Oplæg til tidsplan fremlægges vedlagt referatet. 

 

Til orientering: x 

Drøftelse og kommentarer: X 

Beslutning:  

  

 

Sag: Nr.: 6 Orientering fra ledelsen.  

 

 

 

Opstart efter sommerferien. 

 Det er gået godt trods al administration af corona regler.  

 

Bygninger 

Sidste nyt. Vi får to nye varmepumper, da der ikke er udsigt til at der kommer 

fjernvarme.( Luft til vand ).  

 

Diverse orienteringer. 

 

Sag: Nr.: 7 Eventuelt og punkter til kommende dagsorden  

(5. min) 

 
Til orientering: X Intet at bemærke 
 



 
 
 
 
 



 

 


