
 
 
 
 

 
 

Referat af Bestyrelsesmøde NØSD d. 19. januar kl. 17.00 – 20.00 –på Fursund Skole 
 
1. Nyt fra elevrådet 

o Borgmesterpuljen, formand og næstformand deltager. 
 

2. Økonomi: 
o Regnskab 2021  

- Vi kom ud af 2021 med et overskud på 329.740 kr. samlet børnehaver og skoler. 
 

o Budget 2022 
- Budget 2022 bliver voldsomt påvirket af de øgede udgifter til varme i alle vores fem 

huse. To afdelinger ”kører” kun på gas. Vi forventer en forøgelse på minimum – 
530.000 kr. 
 

o Børnetal/elevtal 
- Vores børnetal og elevtal er langsomt stigende i NØSD, særlig Fursund skole og 

børnehave har fået flere børn. 
- Vi oplever en stigning af elever til Breum skole fra Fur Friskole. De sidste to skoleår 

har vi ”fået” 12 elever derfra. 
 

o Rammen for næste skoleår, herunder timetal, lejrskoler, samlæsninger o.a. 
- Vi planlægger skoleåret 22/23 med samme organisering som 21/22 og søger 

forvaltningen ifh. til & 16 a og b. 
- Lejrskoler: 

Fursund skole planlægger med skolebyt. 
Vi tager på lejrskoler med 4. og 6. årgang, tæt på. 
7. årgang med en rystesammentur 
8. årgang i København 
9. årgang i Berlin. 
 
 

3. Covid 19 og organisering heraf: 
- Information fra ledelsen 

 
4. Evaluering af Læreplaner i dagtilbud - Vi laver en plan for hvordan vi skal 

evaluere. Dagtilbud har et forslag. 
- Formand for Bestyrelsen og dagtilbudslederne mødes og evaluerer 

 
5. Ordblindeindsats i NØSD – Ressourcesnak og prioritering ifh. til evt. at samle 

indsatsen fra skoleåret 22/23 



- En snak om fordele og ulemper ved at samle indsatsen på færre personer med mere 
tid. 

 
6. Ordensregler – en af de pinde en (skole -) bestyrelse skal forholde sig til og lave 

retningslinjer for. 
- Udsat 

 
7. IT -  i NØSD 

- Fra næste skoleår modtager vi nye I – pads og computere jf. IT - handleplanen. Der 
forventes forsinkelser. 

- En forældrehenvendelse omkring elevskabe til computere fra Jebjerg skole, da 
taskerne bliver tunge. Eleverne kan efter aftale med læreren, lade computerne 
overnatte på skolerne. 

        
8. Evt. 

 


