
 

NØSD 

Nordøstsalling Skoler & Dagtilbud 

 

 

 

Dagsorden + referat Bestyrelsesmøde d. 17. maj kl. 17.00 – 20.00 NØSD – 

Jebjerg Skole  

 

 
• Elevrådet 

 

Intet nyt 
 
 

• Skoleplanlægningen / næste skoleår – information 
 
Fagfordelingen er på plads på de tre skoler, fin justering er i gang, derefter dannes der skemaer. 
Vi søger dispensation på: 
-  to lærer 5 g. 30 i overbygningen (2,5) 
- Kortere onsdage i skoledelen kl. 12.00, da det giver en dag med mulighed for fordybelse og ture 

ud af huset i SFO. 
- 3. – 4. som en samlet klasse, grundet elevantal. 

 
                

• Økonomi 
 
- Der er lavet aftale med direktøren om at nedbringe underskuddet 2021. 

 
 

• Corona - status på vores afdelinger 
 
- Vi arbejder henimod en ”normal” skole og dagtilbudshverdag. Dog har vi stadig stor fokus på 

afstand og håndhygiejne. 
- Podning af elever over 12 år og medarbejder fungerer godt og de fleste vælger denne løsning. 

Dog er det naturligvis op til den enkelte familie at vurdere hvad de finder bedst. Flere benytter 
sig også af PCR – tests. 

 



 

• Læreplaner i dagtilbud – status 
 
- D. 1. juni er læreplanerne færdige. Evaluering  ifh. til læreplanerne (lovkrav) er på møde i 

Bestyrelsen i sep. eller okt. 
 
 
 

• Brokholm – udvendigt vedligehold, hvad betyder det for NØSD? 
 
- NØSD overtager udvendigt vedligehold af Brokholm Naturskole d. 1. juli 2021. 

 
 
 

• Hvilke fællesarrangementer ønsker Bestyrelsen for børn og forældre næste skoleår 
 
- Vi arbejder henimod er fælles arrangement mellem Bestyrelsen og alle medarbejdere i NØSD. Vi 

skal arbejde med en fælles vision og forberede os på strukturdebatten. Arrangementet placeres 
en onsdag fra 14. 00 – 17.00. Datoen kommer ud snarest, da den skal i lærernes 
opgaveoversigt. 

 
 

• Trivselsundersøgelsen 
 
- Trivselsundersøgelsen skal være færdig på alle skoler d. 1. juni. Derefter kommer den på 

bestyrelsesmøde. 
 
  

• Information fra skoleområdet 
 

- To lærerstilling i NØSD/Breum pr. 1. august 
- Elevtal 21/22 
- Afgangsprøver/årskarakterer 
- Eleverne tilbage i skole 
- Legepladsen Breum Skole 
- Podning i skolen  
 

 
 

• Information fra dagtilbuddene 
 
- USFOerne og Breum Børnehave holder lukket d. 14. maj – 21, men med pladsgaranti i NØSD 
- Sommerferiepasning: Fursund USFO holder lukket i ugerne 29, 30. Pladsgaranti i NØSD. 
- Der er ingen fælles pasning i NØSD af SFO  - børn i sommerferien 2021, grundet Covid 19. 
- Der afholdes møder med forældrene til de kommende 0 – klasser på de enkelte afdelinger 

sammen med medarbejderne fra 0. klasse og de kommende skolebørn + afdelingsleder på de 
enkelte afdelinger. 

- En pædagog overflyttes, grundet fald i børnetal, fra Breum Børnehave til Fursund Børnehus pr. 
1. august 2021. 



- En med arbejder fra Jebjerg USFO går på efterløn pr. 1. jul- her ansættes ikke ny medarbejdere 
efterfølgende. 

- Fra august eller tidligt derefter vil ”komme og gå modulet”, samt ferie og indberetninger foregå 
i AULA, da Daycare – systemet udfases i 2021. Fremover foregår al kommunikation i AULA. 

-  
 
 
 

• Strukturdebat og evaluering af NØSD  
 
- Bestyrelsen vil løbende have dette punkt på dagsordenen og vi får muligvis brug for et 

emnemøde i løbet af foråret 2022. 
 
 
 

• Skriftlig udmelding fra bestyrelsesmødet til forældrene 
 
- Alt der kan være relevant for forældrene at vide, bør udsendes som besked og på skrivebordet. 

Referatet lægges efterfølgende ud. 
 
 
 

• Eventuelt 
 
- En snak om lidt af hvert. 
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