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Deltagere:  
Bestyrelsesmedlemmer:   Bjarne Boysen, Jannie Blavnsfeldt Hansen, Gitte Haase Jørgensen, Sune Albrechtsen, Brian Larsen, Maia Mortensen, Britta Quitzau 
Medarbejdere:  Jakob Schwarz, Anette Wael Duus 
Elevråd:  formand Sadaf Niha Jaghori , næstformand Mia Cordsen 
Ledelse:  Lotte Nørup, Claus Brink Christensen 
Gæster:  Per Quorp Kristensen 
 
Referent: Lotte Nørup  

Punkt Hvad handler punktet om? Ansvarlig Beslutning/referat 

1   CC  

- Afbud    

- Godkendelses af dagsorden 

 

  Godkendt  

- Velkommen til nye 

medlemmer i bestyrelsen. 

Første møde for  
JBH,BjB,JA samt 2 repr. Fra elevrådet 
Vi laver en kort præsentationsrunde 
 

  

2 Indledning og 

orienteringspunkter: 

   

- Ledelsen har ordet 

- Skolestart 

- Elevtalsudvikling 

- COVID-19 – status 

- Vi deltager som oplægsholdere i 

konference omkring elev-med-

inddragelse. 

- Sammen med inklusions-gruppen i 

Sønderborg afprøver i det 

-   Vi er kommet retur til en skole hvor vi før havde 
en skole hvor der var mange restriktioner. 
Da vi åbnede igen, skulle vi i gang med så normal 
en skolegang som muligt. Vi er stadig obs. på 
Covid, men skal også forsøge at ” leve med convid” 
Vi startede op samlet, men på et større areal, for 
ikke at vi kunne samle alle elever.  
Vores fornemmelse er, at alle elever og ansatte har 
haft en god sommer. Vi har haft en rigtig god 
skolestart. 
 

Dagsorden/referat  Broager Skole Telefon:  88724360 

Skolebestyrelsesmøde  Sønderborg Kommune  broagerskole@sonderborg.dk 

31. august 2020 
 

Kl. 18:00-20:30 på lærerværelset 
 

 Nejsvej 19, 6310 Broager www.broagerskole.dk 

 

mailto:broagerskole@sonderborg.dk
http://www.broagerskole.dk/
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kommende halve år et 

”trivselsfremmende værktøj” – 

styres gennem AKT. 

- Evaluering af ”Vidensby 

Sønderborg” er igangsat. 

Opsamling forventes i 

oktober/november – også på 

skoleniveau. 

- Tilbud til enkelte elever fra HoSI – 

eftermiddagsundervisning på 

Nydamskolen. 

- Skolen deltager i toårigt forsøg 

under styrelsen for Undervisning 

og Kvalitet (STUK) omhandlende 

nye udtræksprøver i fagene 

biologi, geografi og fysik/kemi. 

 

-  

Elevtallet er omkring 600 elever hvoraf ca. 35 
elever er i specialklasseafdelingen. 
Vi er 3 sporet, men i enkelte årgange har vi 2 spor. 
Det er en del af udviklingen, hvor vi vil bevæge os 
ned på 2 spor pr årgang fremover. 
 
Vi har fortsat høje hygiejneforhold. Vi må nu 
gerne undervise i alle fag, afholde forældremøder 
mv. Vi har fastholdt at eleverne er opdelte i 
frikvartererne. Eleverne må fortsat ikke forlade 
skolen. Eleverne har mulighed for at købe mad i 
kiosken og vi har god plads.  
Da det er blevet pålagt at eleverne skal bruge 
bundbind i offentlig transport, og vi udleverer til 
de elever der har brug for dem.  
 
 
På Broager Skole gør vi meget ud af ” elevens 
stemme”. Vi har undersøgt elevernes stemme 
omkring trivsel. Denne undersøgelse skal vi ud og 
fortælle om på en konference. På samme måde 
skal vi ud og fortælle om projektet på andre 
skoler. Vi skal arbejde videre med hvordan vi 
bruger undersøgelsen aktivt. 
 
Den tidligere bestyrelse har haft stor fokus på 
trivsel. Derfor dette eksempel på et arbejde som vi 
går i gang med. 
 
Der er igangsat en stor undersøgelse og opsamling 
af hvorledes kommunens Vidensby og herunder 
skolerne vejledere. 
 
Vi tilbyder elever der har overskud at få et ekstra 
fagligt løft. 
 
Vi deltager gerne i forsøg, således at vi kan følge 
med i ny udvikling. 
 
Vi har fået en henvendelse fra Egernsund 
Borgerforening, der ønsker at vi medvirker i en 
film om lokalområdet ”Egernsund”. Der er 
vedhæftet et krav på enten medfinansiering eller 
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accept af reklame. Grundet overordnet kommunal 
politik på området sendes forespørgslen ind til 
skoleforvaltningen til vurdering.  
 
Vi har problemer med alle børnenes buskort. Vi 
skal blive ved med at bruge dem, og på et 
tidspunkt kommer det til at virke igen. Årsagen 
skal findes hos ”Sydtrafik” – vi kan ikke 
fremskynde en løsning. 
 
Vi deltager i ” vi cykler i skole” 
 
Der er lige nu afstemning i DLF om lærernes 
arbejdstidsaftale. Bliver der stemt ja, vil der blive 
en forhandling lokalt med Sønderborg lærerkreds. 
  

- Elevråd har ordet   Vi har afholdt et møde. På mødet blev der afholdt 
afstemning om formand og næstformand. 

-     
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3 Punker til 

orientering/drøftelse/beslutning: 

   

3.1  Skolens fritidsordning –  

 

Mariegaard – status (PK er inviteret til dette 
punkt) 
 

 PK informerede om Mariegaard.  
Vi har startet de nye 0.klasser i maj måned. Det 
foregik anderledes end vi plejer, idet børnene ikke 
kunne møde ind på skolen pga. Covid. Det har 
været en god opstart på Mariegaard. 
Vi har måttet reducere i medarbejderne pga. 
nedgang i børnetal. Det er især i vores 
specialafdeling vi har oplevet en nedgang 
Der er pt. 150 børn tilmeldt, hvilket er en nedgang 
på 20 i normalregi og 8 i specialregi siden sidste 
år.  
Vi fik tildelt en stor sum penge til sommer 
aktiviteter af regeringen. Disse skulle bruges i 
sommerferien og frem til 1. september. Pengene er 
blevet brugt til forskellige aktiviteter og events for 
målgruppen.  
 

3.2 Broager Skoles mulighed for 

brug af Broagerhallen: 

 

På baggrund af manglende økonomiaftale 
mellem Broagerhallen og Sønderborg Kommune 
har skolen fået besked på at vi ikke mere må 
bruge Broagerhallens Hal 2. 
Dette begrænser naturligvis skolens mulighed 
for aktiviteter i idrætsundervisningen. 
SA har bedt om en drøftelse med henblik på at 
udfordre det centrale niveau i forhold til 
holdbarheden/rimeligheden i denne beslutning. 
(Bilag som viser historik udsendes med 
dagsordenen). 

SA/CC Bestyrelsen finder det uholdbart at eleverne på 
Broager Skole ikke kan bruge de idrætsfaciliteter 
som forefindes i elevernes nærområde. 
Bestyrelsen er klar over at idrætsundervisningen 
vil kunne foregå uden brug af ”Hal2”, men 
bestyrelsen ønsker ikke denne begrænsning og 
dermed kvalitetsnedgang i undervisningen, 
hvorfor bestyrelsen beslutter, at løfte sagen ind til 
politisk behandling. 
Formanden udformer en forespørgsel på 
baggrund af bestyrelsens drøftelse.  
Forespørgslen stiles til politikerne i Børn- og 
Uddannelses-udvalget samt Kulturudvalget og 
fremsendes gennem de respektive forvaltninger. 
 
SA laver et udkast til en skrivelse og sender det 
rundt til hurtig kommentering.  
 
 

3.3 Nedsættelse af 
ansættelsesudvalg:  

Sønderborg Kommune har sendt ekstraordinære 
midler fra centralt hold ud til skolerne, med 
henblik på udmøntning i flere lærertimer og 
dermed et generelt løft til skolerne. 

SA/CC De timer vi har fået tildelt skal anvendes til faste 
lærertimer. Vi har haft et stort ønske om ikke at 
ansætte uden at tænke os om. Derfor er stillingen 
først blevet slået op efter ferien. 
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For Broager Skoles vedkommende betyder det 
at vi skal slå en fast lærerstilling op pr. 1. 
november 2020. 
Forslag: bestyrelsen udpeger 2 repræsentanter 
blandt de forældrevalgte. Repræsentanterne 
suppleres med lærer-TR fra 
medarbejdergruppen og ledelsen. Denne gruppe 
udgør derefter ansættelsesudvalget. 
Bilag: stillingsopslag. 

Vi har kigget på, hvad vi kan forvente at komme til 
at mangle på sigt og har udformet stillingsopslaget 
ud fra det.  
 
Deltagere i ansættelsesudvalg: Maia, Gitte, Britta  

3.4  Skolebestyrelsens arbejdsform, 

møderække o.a. 

 

Kort opsamling og drøftelse af arbejdsformen i 
bestyrelsen. På denne baggrund drøftes og 
aftales fremadrettet. 
”Skolederforeningen” tilbyder bestyrelsen at 
deltage i et dagskursus på Vingstedcentret den 
9. september – Er det en mulighed, vi vil 
benytte os af??(se bilag) 
 

SA Vi planlægger et rul, således at det fordeles ud 
over forskellige dage. Forslag fremlægges 
bestyrelsen. 
 
Næste møde er mandag d. 28. september (to 
mandage i træk justeres i forhold til møderul). Vi 
fortsætter med at starte kl. 18.00 og afslutter 
senest kl. 20.30 
 
Kunne man tage beslutningspunkterne som de 
første 
Vi er stadig ikke så synlige 
Det er godt med en dagsorden og at vi får den 
inden. 
Opsamling af nye punkter under mødet kan 
medbringes til næste mødes dagsorden. 
Kunne der være en 5 minutters pause undervejs. 
Maden godkendt.  
Vi vil gerne have debat og diskutere ting. 
Kunne ledelsen informere på forhånd, således at 
vi kan bruge tiden anderledes. Det kunne være på 
video eller skriv. 
Vi skal have sat de aftryk der er vigtige for os. Så 
vi bør tale om hvilke punkter/emner vi ønsker at 
arbejde med.  
 

3.5 Opsamling af emner/fokuspunkter: 
- Tour de Broager – hvad har vi gang i 
- Elevtrivsel – overordnet fokuspunkt for 
hele bestyrelsens periode. 
- Den selvtransporterende skole – oplæg er 
udarbejdet (pauseret grundet CORONA-
periode) 

Under dagsordenspunktet har vi listet de aftalte 
emner vi pt. har valgt at fokusere på. 
 
Under mødet laver vi en supplerende runde i 
forhold til  

SA/CC Udsat til næste møde 
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- Skolebestyrelsens synlighed – overfor 
hvem/behov/hvordan 
- Skolens overordnede økonomi 
- HDS og Broager Skole (nyt fag/nyt 
indhold) 
- Den nye hverdag i Broager – første 
evaluerings-/statusrunde på dec. Mødet. 
- ?? 
 

    

    

    

-     

4 Meddelelser:    

- Formand  Sune  

- Ledelse  CC/LO  

- PR    

- LMU    

- FRO    

- Andre    

-     

5 Evt.    

- Evt.    

Punkter til kommende møder    

 
 
 
Bestyrelsesmødet starter med en let gang spisning  


