
Selde d.18/6-20 

Formandsberetning til valg til skolebestyrelsen i NØSD 

For to år siden blev det besluttet at samle de tre skoler i Nord-Østsalling, samt de tre børnehaver 

og SFO’er under én fælles og samlet ledelse under navnet NØSD – NordØstSalling Skole- og 

Dagtilbud. Dog skal det nævnes, at Breum børnehave og SFO hører under §24A landsbyordning. 

Det var meget vigtigt for os alle, da vi tiltrådte den nye bestyrelse, at alle tre skoler, børnehaver og 

SFO’er geografisk var ligeligt repræsenteret i bestyrelsen, og vi var meget fokuserede på at give 

plads og taletid til såvel skoledelen som dagtilbudsdelen. Overbygningen har også en 

forældrerepræsentant i bestyrelsen, så det giver i alt 10 pladser til forældrevalgte medlemmer. 

Vi har arbejdet på at finde frem til en form, hvor hver skole og institution bevarer sit eget særpræg 

og visse traditioner – med andre ord – sit eget DNA! 

Samtidig medfører en sammenlægning også tanker og ideer om, hvor fællesskabet giver mening, 

samt udarbejdelse af fælles retningslinjer og principper, fælles undervisning og temadage, hvor 

det giver mening. Det har givet et større fællesskab på lærer- og pædagogsiden, og der er 

arrangeret fælles feriepasning i børnehaver og SFO, lærere og administrativt personale i delt 

tjeneste. 

Fx er der udarbejdet fælles retningslinjer for brug af Ipads – herunder diskussion og bestemmelse 

om, hvorvidt en Ipad også er et legetøj eller primært et skoleredskab på linje med et penalhus. 

Ud fra ønsket om at bevare hver skole og institutions traditioner er der også fastholdt at de 

lejrture, der hidtil har været en tilbagevendende begivenhed, så vidt muligt fortsætter – måske 

med tiden i en anden form. 

I overbygningen er der ændret på 7.klasses lejrtur samt kortet af længden på 8. og 9. klasses rejser 

for at kunne blive ved med at bevare overbygningens rejser og lejrture. Dette er et helt unikt 

tilbud i overbygningen i Skive kommune. 

Som nystartet bestyrelse var vi alle nok i starten bekymrede for, om vi ville vogte mest over vores 

eget lokalområde, men med tiden udlignedes grænserne, og i efteråret 2019 havde vi inviteret det 

politiske udvalg til en drøftelse af de demografiske udfordringer, vi alle er ramt af. En vigtig faktor 

er et områdes mulighed for pasning af de yngste. Trækkes de væk, følger deres søskende oftest 

med. De er fødekæden til børnehaven og skolen, og det kan have en markant påvirkning på valg af 

skole og dagtilbud, hvis man gør det vanskeligt for os i yderdistrikterne at få vores børn passet og 

undervist. Så der er meget at kæmpe for – ikke mindst politisk. 

Corona har sat et stopper for strukturdebatten, der skulle have været begyndt her i maj, men vi 

ved at den kommer, og i hvor høj grad vi bliver inddraget i den debat, må tiden vise. 



Til slut vil jeg sige tak til Bettina og al personale på de tre skoler, børnehaver og SFO’er. Tak for 

denne gang til jer, der nu træder ud af bestyrelsen. 

 

Kirsten J. Børsting, formand for NØSD bestyrelsen.  


