
 

 
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen onsdag 24. oktober 2018. 
 
Brød: Jens 
Afbud: Esben 
Deltagelse fra Elevrådet:  
  

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

2. Kommentarer til seneste referat. 
 

Beslutning: Punktet ændres til opfølgning af seneste referat/møde 
 

3. Høringssvar ferieplan 2020/21, se bilag 
Beslutning: Ingen indvendinger – Jens sender høringssvar 

 
4. Udmøntning af budget 2019 – hvad betydning har det for Nordskolen og Nordstjernen.  

Jens orienterer: Det er af kommunalbestyrelsen i Langelandkommune besluttet at der skal 
være en fuldtidsleder af Nordskolen og Nordstjernen. Ledelsen af Nordskolen og 
Nordstjernen består fremadrettet af Jens Winther som Leder og Susse Lentz som 
afdelingsleder.   
Grundtildelingen pr. elev til skolen reduceres.   
 
Det er vigtigt for bestyrelsen at den kommende proces bliver så god som muligt for skolen 
som helhed. 
Jens Laver en skrivelse til orientering af Skolens forældre hvor processen og 
konsekvenserne for Nordskolen/Nordstjernen beskrives så godt som muligt. 
 
 

5. Sociale medier. 
Nordskolen på Facebook - formål med siden, fortsat lukket gruppe? 
Reklamer på sociale medier? 
Beslutning: Bestyrelsens Facebook gruppe bliver en åben gruppe. Vi tilstræber at alle 
opslag har konkret relevans for skolen, elever, forældre og ansatte.  

 
 

6. Engagering af forældre i skolens liv og fortsatte udvikling.  
Udsat 
 

7. Videre arbejde med indsatsområde 1: At øge eleveernes trivsel og læring, samt informere 
om de gode tiltag der allerede sker. 
Udsat 

 
8. Meddelelser (orientering) 

 
a) Skoleleder 

 
 

b) Leder af Nordstjernen 
Ny studerende Rikke Sørensen starter 1.12.18 hun bliver tilknyttet Lillebjørn. 
Snoozelrum indrettes i uge 50 i børnehaven. 

 



 

Der er mange, der henvender sig for at komme i diverse praktikker i Nordstjerenen – 
det er positivt 
 

c) Elevråd 
 

d) Skolebestyrelsesformand 
 
 

e) Lærerne 
God TRIM dag med fin forældredeltagelse. 
Nye valghold starter på fredag: Lucia (sanghold), Juleværksted (kreativt værksted) 
samt E-sport (netetik og spil) 
I Uge 15 opsættes vægtæppet ”Esbjerg Evangeliet” i gymnastiksalen – det er 20 meter 
langt. 
Der arbejdes på at opdatere skolens hjemmeside.  
 

 
9. Evt. 

Næste møde: 
Brød næste gang: Jens 

 
Herunder ønsker til kommende dagsordenspunkter. 
Principper der mangler 
Sorg og kriseplan 
Princip for kost efter ny kostpolitik 
Mål og ønsker for skolen – lave politiker der bakker op om disse tiltag. 

 


