
Skolebestyrelsesmøde på Nørholm Skole 

  

Dato: Tirsdag den 29/9-20 17.00 – senest 19.00 

Sted: Mødet afvikles online 

 

Link udsendes på Aula 10 min. før mødestart 

 
Fraværende med afbud: Tonny 

Fraværende:  

 

Referent: Kirsten 

 

Nyt fra bestyrelsen: Jeanette 
 

Sag: Nr.: 1 Godkendelse af dagsorden samt underskrift af referat.  

 

(5 min) v. næstformand. Orientering om at det kan vi ikke pt. 

+ henvendelse fra dyrskuefonden om at bestyrelsen give 

tilkende  

 

2.1 Referater til underskrift 

2.2 Godkendelse af dagsorden 

Vi underskriver når vi igen mødes fysisk 

Alle bakker op om at dyrskuefonden støtter 6.klasses norgestur. 

 

Til drøftelse:  

Til beslutning:x  

Til orientering:X 

 

Sag: Nr.: 2 Nyt specialtilbud på Nørholm skole 

v. Ledelsen 

Orientering om hvor vi står nu. 

Kontrakt mm. 

Repræsentant til ansættelsesudvalg ny pæd. stilling.  

 

Der er blevet udarbejdet en samarbejdskontrakt, som indeholder principper og 

aftaler vedr. det at leje sig ind på Slotsgården. Kontrakten er faciliteret af 



skoleforvaltningen. Henrik præsenterede samarbejdsaftalen og alle er meget 

tilfredse med at den er kommet i hus.  

Aftalen underskrives efterfølgende af de involverede parter. 

Henrik præsenterede desuden indholdsbeskrivelsen af det nye 

specialklassetilbud.  

Stillingsopslaget er ude nu. Tonny har meldt sig på banen som bestyrelsens 

repræsentant i ansættelsesudvalget. 

Henrik orienterede om at vi har kørt stillingen op på 35 timer, hvilket betyder 

at vi overskrider den normerede tildeling. Vi planlægger at finansiere via drifts 

kroner, refusions midler, samt spare på vikar osv. 

Der blev spurgt til lokaler på skolen. Er der plads og har vi mulighed for at 

rumme specialbørnene efter de visioner vi har.  

Der bliver spurgt til drift om det vil gå ud over normering feks. i børnehaven? 

Der bliver spurgt til væksthuset som en del af faglokalerenoveringer. 

 

 

Til orientering: x 

Drøftelse og kommentarer:  

Beslutning:  

 

 

Sag: Nr.: 3 Nyt fra udvalg 

Krea-udvalg: 

Status fra MajBritt 

Profileringsudvalg: 

1.Herunder hættetrøjer, genoptagelse af drøftelse om 

finansiering (til beslutning) 

2.Hjemmeside og facebook: Profileringsudvalgets 

prioriteringer. 

 

Netværk for småskoler:  

Rapport fra Anders og Jeppe 

 

Til orientering: x 

Drøftelse og kommentarer: x 

Beslutning:  

KREA: Maj Britt orienterede om faglokalesiituationen. Der er stort behov for en 

forbedring. der kommer en plan, et forslag bliver fremlagt på mandag ved et 

møde hvor Niels ( arkitekt) også deltager. 

PROFILERINGS: 

Hættetrøjerne. Anders motiverede at vi igen drøfter om der skal “gives” en 

Nørholm skole “Huddie” 



Gode drøftelsere af den markeringsføringsværdi der er for skolen. giv dem 

t-shirt og trøje i løbet af skoleårene. Skolen skal betale, det er en folkeskoles 

opgave. Skolen bakker op og set i lyset af tilskud fra dyrskue fonden så mener 

vi der er er råd til det. Alle bakker op og Jeppe afslører at han kan skaffe dem 

billigt. Det gir´mulighed for at børnene kan få tre trøjer i løbet af skoletiden. 

T-shirt ved skolestart , i 3.kl og så hætte trøje i 6.kl. Nuv. 6. kl får også en. 

Profilering Udvalget går i gang strax. Udvalget fokuserer også på at få lagt en 

profileringsstrategi i forhold til såvel facebook og hjemmesiden.. 

Jeppe ( og Pia) kan bidrage med deres knowhow. 

NETVÆRK FOR DE SMÅ SKOLER: Anders er ved at samle e-mailadresser ind på 

de små skoler, mhp. at få lavet et kaffemøde med det politiske udvalg 

 

  

Sag: Nr.: 4 Orientering fra ledelsen.  

 

 

- Bygninger. Alle rum i brug. 

-  

- Budget 2021- status (mulige konsekvenser og tidsplan)  

- Heldigvis ser det nu fornuftigt ud og der er ikke besparelser på vores 

område. Bestyrelsen ønsker dog at vi fremadrettet vil få tilført ressourcer 

og ikke kun være glade for at der ikke blev besparelser. 

 

- Diverse orienteringer - personale (ansættelser mv.) 

Ditte ansat via en ekstra pulje.  

Sygemeldt medarbejder på gården på vej tilbage. 

Barselsvikariat for Louise T fra jul. 

- Snak om hvordan vi klarer corona tiden, hvordan vi holder møder osv. 

- Bestyrelsen ønsker sig at kunne komme ind i børnenes garderober ind 

imellem.  

 

Sag: Nr.: 5 Eventuelt og punkter til kommende dagsorden 4.11 

(5. min)  

 

Økonomi (er punkt til mødet 4/11) 

 

Til orientering: X 
Drøftelse og kommentarer: x 

Beslutning:  

 

 



 
 
 
 
 



 

 


