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1A/2B), Camilla Hviid Pleidrup (1A/3B), Vibeke Mie Andersen 
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Cecilie Harting Rasmussen (9B) 
Torsdag 18. marts 2021 
Klokken 17:00 – 19:00 

Forbered 

Punkter markeret med rødt udgår. 

 

Punkt INI ODB Beskrivelse 

1. Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Alle B Godkendelse af referat 

    

2. Godkendelse af 

dagsorden 

Alle B Godkendelse af dagsorden samt tilføjelse til punktet eventuelt. 

    

3. Nyt fra områderne Alle O Orientering fra de respektive områder; formanden, elever, medarbejdere, ledelse. 

    

4. Trivsel på Nordbyskolen LC O Status på elever og medarbejderes trivsel. Herunder status på fravær for elever og 

medarbejdere. 

    

5. Budget LC DBO Gennemgang af forslag til budget 2021 samt godkendelse af dette. 



   D: Proces for gennemgang af ressourcetildelingsmodellen. 

O: Gennemgang af Budget 2021 samt skolens/bestyrelsens økonomiske strategi. 

 

B: Skolebestyrelsen har taget budgettet til efterretning, og bedt skolens ledelse fremlægge 

to budgetter, der portrætterer henholdsvis budgettet for 2021 og 2022 alt efter om der i 

kommende skoleår er to eller tre klasser på 9. årgang. 

 

B: De i alt fire budgetter fremlægges på nyt ekstraordinært skolebestyrelsesmøde den 18. 

marts 2021. 

 

6. Principper Alle DB Forslag til ændringer i eksisterende principper, til nye eller forslag til principper, der bør 

udgå. 

    

8. Eventuelt Alle DO  

    

Gældende principper   Nedenstående liste udgør skolebestyrelsens vedtagne og gældende principper. Principperne 

kan læses på skolens hjemmeside. Principperne drøftes og besluttes jf. dagsordenens pkt. 

6. 

   Princip for undervisningens organisering 

Princip for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen 

Princip for udsendelse i praktik 

Princip for hold-/klassedannelse 

Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber 

Princip for arbejdets fordeling blandt det undervisende personale 

Princip for trivsel 

Princip for arbejdet mellem skole og hjem 

Princip for adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den lokale 

musikskole eller idrætsudøvelse i en idrætsforening 

Princip for understøttende undervisning 

Princip for samarbejder efter §3, stk. 4, 1.pkt. 

Princip for lejrskole og ekskursioner på Nordbyskolen 

Princip for tilsyn med elever i skoletiden 

Princip for skolefritidsordningens virksomhed 

Princip for skoleårets arrangementer og traditioner 



Princip for fællesarrangementer for elever i skoletiden 

 


