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Referat 

1.  Godkendelse af 
referat fra 
skolebestyrelses
møde 25/11 2020 
 

 Godkendt 

2.  Godkendelse af 
dagsorden 

 Godkendt 
NB! Nikolaj Sandbæk er mødeleder i formanden fravær 
. 

3.  Budget 2020  
(15 min) 

Kort budgetgennemgang og 
foreløbig prognose på årets 
resultat 
NB! Hvad skal der ske med 
skolebestyrelsens budget? 

TW fremlagde prognosen for budget 2020 for skole og SFO. Begge 
enheder går ud med overskud: 
 

- Skolens overskud skyldes bl.a. et lavere aktivitetsniveau i 
skoleåret grundet corona, samt en mindre eftervirkning på den 
budgetbesparelse som indledtes i 2019.  

- SFO’erne har i 2020 investeret i flere ansatte og i inventar. Det 
overførte overskud på driften i 2019 investeres i 2020 i købet 
af en ny bus, da leasingperioden på den tidligere bus udløber.  

 
Beslutning: Budgetfremlæggelsen blev taget til efterretning. 
Der blev på mødet ikke taget beslutning om øremærkning af 
overskuddet på skolebestyrelsens budget.  
 

4.  Trivselsmåling 
19/20 
v/Tanja 
 
(45 min.) 

Punkt overført fra sidste 
bestyrelsesmøde: 
Fremlæggelse af 
trivselsmåling for 19/20, 
herunder evaluering af 
gennemførte indsatser og 
præsentation af nye 
indsatser. 
Se hele trivselsmålingen på 
følgende link: 
https://nivaaskole.aula.dk/sit
es/nivaaskole.aula.dk/files/ar
kiv/Download_filer/Skolerapp
ort%20for%20national%20tri
vselsm%C3%A5ling%20201
9%202020.pdf  
 

Tanja Holmstrøm (skolens afgående pædagogiske veejleder) fremlagde 
resultater fra indsatser ifbm trivselsmålingen 2018 samt resultater og 
planlagte indsatser på baggrund af trivselsmålingen for 2019:  
 
Hovedpointer: 

- Vi ligger stadig flot placeret kommunalt set, vores elever er 
generelt meget glade for deres skole. Eleverne oplever at blive 
inddraget mere i undervisningen og at lærerne er gode til at 
give støtte og inspiration, især i indskolingen. 

- Vores indsatser har ikke givet den ønskede effekt, når det 
handler om elevernes evner til at samarbejde med andre.  

- Flere elever i indskolingen oplever at blive drillet, mens hele 
79 % i 4,-9. klasse svarer, at de aldrig har oplevet at blive 
mobbet. 

- Indsatserne for 2020 tager udgangspunkt i grundlæggende 
dannelsestemaer. Eleverne skal lære at løse problemer og at 
kunne samarbejde. Elever skal kunne navigere fagligt på egen 

https://nivaaskole.aula.dk/sites/nivaaskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Skolerapport%20for%20national%20trivselsm%C3%A5ling%202019%202020.pdf
https://nivaaskole.aula.dk/sites/nivaaskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Skolerapport%20for%20national%20trivselsm%C3%A5ling%202019%202020.pdf
https://nivaaskole.aula.dk/sites/nivaaskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Skolerapport%20for%20national%20trivselsm%C3%A5ling%202019%202020.pdf
https://nivaaskole.aula.dk/sites/nivaaskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Skolerapport%20for%20national%20trivselsm%C3%A5ling%202019%202020.pdf
https://nivaaskole.aula.dk/sites/nivaaskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Skolerapport%20for%20national%20trivselsm%C3%A5ling%202019%202020.pdf
https://nivaaskole.aula.dk/sites/nivaaskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Skolerapport%20for%20national%20trivselsm%C3%A5ling%202019%202020.pdf


 

hånd og have indsigt i egne styrker og mangler. Alle elever 
skal føle at de hører til, føle sig trygge og kunne håndtere 
uenigheder. 

  
Kommentarer: 

- Corona: har det betydet noget for konflikter og ensomhed 
- Hvordan ligger FK  nationalt og hvordan ligger NS i vores 

kommune? Skal vi være stolte eller være bekymrede. 
- Hvis det skal lægges ud, så vær opmærksom på at sproget er 

tydeligt (ikke flere/færre end) + fremhæv de gode tal 
- Procental: vær opmærksom på hvordan vi bruger 

procentbegrebet 
- Vi skal inddrage Coronaens betydning for de resultater vi har 

fået, især hvad det har medført af nye samværsformer etc. 
- Er eleverne inddraget i de mål der skal udvikles på? Sv: Det 

skal vi som skole altid have fokus på, og det kan vi godt blive 
bedre til, også under Corona.  

  
Beslutning:   
Bestyrelsen anerkender de gode resultater og det store arbejde 
med trivselsmålingen. Skoleledelsen arbejder med 
trivselsmålingens mål frem mod næste trivselsmåling. 
  

5.  Fødselsdagskonto
: 
 
(10 min.) 

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. 
 

Forskellige scenarier debatteret:  
- Kan forældrene stå i spidsen for en forening?  
- Hvem har ansvaret?  
- Hvordan sikrer man gennemsigtighed for alle forældre?  
- Hvilke aktiviteter skal foreningen støtte? Etc. 

 
Beslutning:  
Der blev ikke taget beslutning på mødet. 

6.  Opfølgning 
gruppearbejde 
digital adfærd 
(15 min) 
 

Gruppen har ikke mødtes 
endnu. 
Hvem melder sig? Og hvad 
er opgaven? 

Punktet udsat. 

7.  Kort orientering 
fra ledelsen 

 Kort corona-orientering: Vi oplever for tiden en del elever, der 
konstateres smittede. I modsætning til det meste af efteråret, hvor det 
var enkelte isolerede tilfælde, så oplever vi nu at smitten spredes på 
skolen blandt elever og personale. 
Der spores træthed hos medarbejderne, der dog giver alt hvad de har. 
Ledelsen bruger det meste af tiden på smitteopsporing og på 
information. 
Visionsproces: Der er sat et foreløbigt punktum for visionsprocessen. 
Visionerne lægger kimen til en kommende skole i Generationernes Hus 
regi, Visionen udbygger skolens måde at arbejde med læring på. Der er 
behov for, at bestyrelsen fremover deltager i debatten om skolens 
retning, da der er mange beslutninger der skal tages. 
Ledelsen foreslår at vi bruger tid på visionerne og projekt 
Generationernes Hus på næste bestyrelsesmøde  

8.  Meddelelser fra 
formanden 

 Ingen 

9.  Meddelelser fra 
medarbejderne 

 Ingen 



 

10.  Meddelelser fra 
elevrådet. 

 Ingen 

  

 


