
 

 

Skolebestyrelsesmøde 25/1 2021 Kl. 18.00-20.00 

Forældrerepræsentanter: Maria Louise Juul Bennedbæk, Anne Katrine von Staffeldt, Thomas 

Skou Hansen, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Hviid Andersen, Nikolaj Sandbæk. 
Suppleanter: Jens Klit Thomsen, Camilla Porsborg, Iben Ljungmann 

Medarbejderrepræsentanter: David Andreasen, Katrine Gåsland, Paul Bondesen, Marianne 
Møldrup 
Skoleledelse: Thomas Holberg Wied, Jakob Fenneberg-Hansen, Susanne Bryld, Jamie 

Stevenson 
Elevrepræsentanter: Sofus Kjertmann Sørensen, Tobias Maltesen 

Gæster: Lene Jensby lange, Mette Runge Madsen, Tine Kolbak  
Afbud: Jesper Fischer-Møller, Morten Andersen 

 

Referat 

1.  Godkendelse af referat af 

bestyrelsesmøde 9/12 2020 

 

Godkendt 

2.  Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 
 
Formanden sagde tak for den store indsats til Flemming Sylvest Larsen, 
som har siddet i skolebestyrelsen i over 10 år og som nu ønsker at 
udtræde. 
Ledelsen takkede ligeledes Flemming for et godt og altid konstruktivt 
samarbejde.  

1. suppleanten Jens Klit Thomsen indtræder i hans sted. Velkommen til 
Jens! 
 
Mødet blev afholdt digitalt. 
 

3.  Nye visioner for Nivå 

Skole og SFO 

 

 

 

 

 

(40 min inkl. spørgsmål/ 

debat) 

 

Nivå Skole har i slut november ’20 sat et foreløbig punktum for 
visionsprocessen, der har fokus på at udvikle skolens læringstilgang og –
miljø, frem mod vi flytter ind på den nye skole i 2025.  
 
Lene Jensby Lange fra skolekonsulentfirmaet Autens, redegjorde for 
centrale nedslag i processen, og uddybede de centrale ord og begreber 
der knytter sig til visionerne.  
 
Skolens ledelse vil, på et møde i foråret/sommer gennemgå ledelsen 
bud på konkrete mål, delmål og handlinger, der skal gøre visionerne til 

virkelighed.  
 

4.  Generationernes Hus 

 

 

(30 min inkl. spørgsmål/ 

debat) 

 

Programsekretariatet v/ Mette Runge Madsen og Tine Kolbak 
gennemgik de overordnede visioner for Generationernes Hus og den 
videre proces. 
 
Ud over en ny skole, skal der i Nivå bygges et nyt plejecenter, et nyt 
bibliotek (fælles med skolebibliotek), og et kulturhus, der tilsammen 



 

benævnes Generationernes Hus. 

 
Kommentarer: 

- Spændende projekt, der giver mulighed for at afprøve nye 
læringsformer 

- Det er vigtigt at vi er med i samtalen 

- Skolens ledelse: Den overordnede vision er på plads, der sætter 
retningen de næste mange år, og Generationernes Hus projektet 
er ved at tage form. Nu er tiden kommet til, at skolebestyrelsen 
inddrages mere dybdegående end tidligere i debatten om 
udviklingen af vores fælles skole og bysamfund. Det vil ledelsen 
anbefale at vi bruger mere tid på sammen. 

 
Skolens ledelse vil, på ovennævnte møde i foråret/sommer redegøre for 
konkrete initiativer og handlinger, der skal bidrage til at gøre visionerne 
for Generationernes Hus til virkelighed. 

 

5.  Resultat 2020 & Budget 

2021  

 

Skoleledelsen redegør for resultat 2020 og for budget 2021 for både 
skole og SFO (bilag blev udsendt før mødet). 
 

- Skole og SFO har i 2020 genereret et overskud, primært grundet 
lavere aktivitet. 

- I 2021 investeres flere midler i læringsmiljøet samt i IT. 

- Der var enkelte rettelser til fagtermer og spørgsmål til enkelte 
poster (rettelser til disse blev udsendt efter mødet). 

 

Skolebestyrelsen godkendte budget 2021. 
 

6.  SFO Åbne-/lukkedage 

2021 

Åbne/lukkedage har tidligere været udsendt pr. mail. 
 

Skolebestyrelsen godkender skoleledelsens oplæg.  

 

7.  Fødselsdagskonto: 

 

Skolen har en opsparing hvor kontoen nu er opsagt af banken.  
Vi har tidligere talt om, at konvertere midlerne til en trivselskonto, der 
understøtter særlige lærings- og trivselsaktiviteter. 
 

Punktet blev udskudt til kommende møde 
 

8.  Opfølgning gruppearbejde 

digital adfærd 

 

Genbesøg: Skal vi have principper for digital adfærd? 
 

Punktet blev udskudt til kommende møde 
 

9.  Kort orientering fra 

ledelsen 

Status restriktioner, nødpasning og nødundervisning 
Status personalesituationen 

10.  Meddelelser fra 

formanden 

Ingen 

11.  Meddelelser fra 

medarbejderne 

Ingen 

12.  Meddelelser fra elevrådet. Ingen 

  

 


