
Referat af bestyrelsesmøde i NØSD d. 30/11-20 
på Breum skole kl. 17-20 
 
Afbud: Christina Gabel 
 
Ordstyrer: Jebjerg 
 

1. Nyt fra elevrådet 
-  Borgmesterpuljen bruges i 2021 på de tre grundskoler i NØSD. Eleverne 

på de tre skoler (Jebjerg, Fursund og Brem 0. – 6. klasse) ønsker og 
formand og næstformand for elevrådet i NØSD deltager i 
forhandlingerne på forvaltningen. 
 

2. Børnetal/ elevtal 
- Gennemgang af børnetallene optalt pr. 30. 09.20. Vores lokalområde er 

udfordret. I 2020 er der født 25 børn. Dette får naturligvis stor 
betydning for hvordan vi kan organisere vores børnehaver og skoler 
fremadrettet. 
 

3. Økonomi  
- Bilag uddelt. Fordeling af de 1. Corona - udgifterne fra staten er ude. Vi 

kommer ud med + 300.000 kr. og kan derfor nedspare på vores 
underskud og overholde aftalen med direktøren. 

 
4. Samlæsning 

- En snak om hvordan vi kan/må organisere vores tre skoler fremadrettet. 
Fursund afdelingen som har stor viden på dette område, da de har haft 
sammenlægning af klasser, de sidste 7 år. Medarbejdere fortalte om 
deres organisering hvor grupperne (klasserne) skifter hvert skoleår, 
således eleverne prøver både at være de store et år og de små året 
efter. Både medarbejdere og forældre talte positivt for denne 
organiseringsform.  
 

5. En snak om flydende skolestart 
- En kort snak om denne måde at lade elever der er hurtigt skoleparate, 

starte i skole tidligere end 1. august. Med det fokus vi har nu på den 
fremtidige organisering, vil vi ikke starte dette op. 
 



6. Organisering af de 7 enheder 
- Kort gennemgang af det ledelsesdiagram og bilag der er lagt ud til alle 

forældre og medarbejdere i NØSD på AULA. Marie Stilling Jensen starter 
op efter barsel igen d. 1. december 2020 og derved er alle 
afdelingsledere placeret og ingen er mere konstitueret på nogle af 
afdelingerne i NØSD. 

- Se bilag 
 

7. Mulig ramme for fremtiden 
- På næste bestyrelsesmøde d. 16. december2020 kl. 17 – 20 på Fursund 

vil bestyrelsen blive præsenteret for modeller for hvordan vi 
fremadrettet kan organisere skolerne ud fra samlæsning/ 
sammenlægning på alle tre grundskoler (0. – 6. klasse). 

- Her vil vi også have en snak om hvordan vi får informeret alle forældre 
om vores nye organisering i skolerne. Rammen besluttes så på 
bestyrelsesmødet d. 25. januar 2021 på Jebjerg Skole kl. 17 – 20 og 
derefter kan planlægningen af skoleåret 21/22 begynde. 

 
8. Nyt fra formanden, herunder debat om information og medinddragelse 

- En snak om hvordan bestyrelsen kan føle sig bedre klædt på ved 
forældrehenvendelser ”ude i byen”.  Der er brug for et højere 
informationsniveau ved eks. adfærdsproblematikker blandt eleverne og 
mulige SSP – sager. Det er vigtig, at bestyrelsen oplever sig godt 
informeret om hændelser,  således de kan være gode ambassadører for 
NØSD. 
 

9. Nyt fra dagtilbud/børnehave/USFO 
- Bente E. Pedersen (Breum Børnehave) fortalte om arbejdet i 

børnehaverne her i en Corona tid.  
- Informerede om de nye læreplaner for dagtilbud, som skal være i gang 

senest d. 31. dec. Læreplaner er aktive på hjemmesiden, og vil være 
dynamiske. På bestyrelsesmødet i foråret afsættes en time til 
gennemgang af de tre børnehavers læreplaner. 
 

10.  Strukturdebat – hvad og hvor langt er vi? 
- Strukturdebatten er udsat pga. Corona og vil formentlig først komme på 

dagsordenen igen i foråret 2022. 
 

 



11.  Evt. 
 

12.  Skolefoto og fotografering i dagtilbuddene i NØSD 
- De fire skoleafdelinger skal bruge samme firma. Tilbud indhentes. 
- De tre børnehaver bruger fotografen fra Nykøbing. 

 
13.  Tilbud om skolemad til skolerne i NØSD.  Sallighallerne har tilbudt en løsning 

med sms-bestilling og mobilepay betaling.  
- Vi takker ja til tilbuddet og starter formentlig på i det nye år 2021. 

 
14.  Stillingsopslag til overbygningen i NØSD 

-  D. 1. december 2020 opslås en stilling med tysk, matematik og evt. 
andre fag til overbygningen i NØSD. Forældre fra bestyrelsen opfordres 
til at deltage i samtalerne. 

 
 
 
Næste møde:  D. 16/ 12 – 20 kl. 17-20 på Fursund Skole 
Derefter møde D. 25/01-  21 kl. 17 – 20 på Jebjerg Skole  
 
 
 

 
 

/BA 


