
 

NØSD 

Nordøstsalling Skoler & Dagtilbud 

 

Punkter til dagsorden til Bestyrelsesmøde i teams d. 23. 

marts kl. 17. 00 – 20.00. 

 

 

1. Elevrådet 
- Elevrådet har forhandlet i Borgmesterpuljen og gjort det rigtig 

godt. I år var det de tre grundskoler der blev søgt for. Alle tre 
grundskoler søgte løbehjul og de er nu bestilt.  

2. Økonomi 
- Der er stadig flere ubekendte, da vi venter på flere 

ekstrabevillinger både fra nationalt og kommunalt hold. Snarest 
bliver der lavet en aftale med direktøren for nedbringelse af 
underskud. Efterfølgende bliver der udsendt en mail til 
bestyrelsen om aftalen. 

3. Næste skoleår – rammen for NØSD - Skoler  
 
- Vi ansøger som tidligere besluttet for næste skoleår om at 

reducere skoletiden 5 g. 30. min., således eleverne i indskolingen 
får en kortere skoledag og derved får SFOerne mulighed for at 
have en dag om ugen til fordybelsesdage, eks. ture ud fra 
matriklen. 



- Overbygningen, som vi kender det fra tidligere. 2 lærere på for at 
give mulighed for at dele undervisningsrummet op eks. i 
niveauer, køn, emne o.lign. 

- Ellers samme organisering som i år. 
4. Corona 

- Alle medarbejdere i NØSD har fået en fleecetrøje med logo. 
Medarbejderne i dagtilbud har fået ”arbejdstøj”, da de er mange 
timer udendørs. 

- Både elever og medarbejdere er naturligvis ved at være ret trætte 
af corona og alle de forandringer det medfører med nedlukning 
og genåbning. Men som udgangspunkt klarer alle de rigtig godt 
og vi har været heldige ifh. til ikke at have haft megen smitte i 
vores organisation. Vi håber på bedre tider snart. 
 

5. Nyt fra dagtilbud 
- Vi ser ind i de næste par års faldende børnetal og vi undersøger 

muligheden for at ”flytte” medarbejdere til andre matrikler i 
NØSD, således vi undgår at skulle opsige medarbejdere. 

- Vi har fokus på overgangen mellem børnehave og skole og venter 
lige nu på retningslinjer der kan tydeliggøre hvad der bliver 
muligt. Vi planlægger med flere muligheder. 

6. Nyt fra skoler 
- Ny genåbning – med flere elever fysisk i skole. 
- Marie Stilling Jensen er fremadrettet afdelingsleder på Breum 

skole 0. – 9. klasse.  
 

7. Planlægning af visionsdag – når vi igen kan samle folk (alle 
medarbejdere og Bestyrelsen) 
- Vi har brug for en evaluering af NØSD, det vil vi sætte i gang også 

med fokus på den forventede strukturdebat som vil ”rulle” næste 
skoleår. 

- Vi vil i bestyrelsen samle materiale, således vi er klædt på til at 
udtale os i strukturdebatten. Vi ønsker at have mulighed for at 
bevare de små enheder. 



 
8. Ny organisering på ifh. til MED – nærheds MED. 

- Information om ny   ”underorganisering” på MED området. 
 

9. Nationale tests 
- Inden 1. juni skal de nationale tests være afholdt. Hjemmene 

informeres (som altid) på AULA. 
 

10. Eventuelt. 
 

 


