
 

 
 
Referat 
bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen torsdag 29. november 2018 kl. 17.30  
 
Afbud: Anna-Karina, Rikke 
Ingen deltagelse fra Elevrådet:  
  

1. Godkendelse af dagsorden. 
Ændring af rækkefølgen af punkter i dagsordenen under mødet. 
 

2. Opfølgning af seneste referat/møde 
Ingen opfølgning påkrævet  

 
 

3. Orientering fra Lone Bjerregaard 
Lone orienterede Som tidligere skrevet ud til forældre og personale at Jens Winther er 
fritaget for tjeneste. Susse er konstitueret leder af skolen frem til ansættelse af ny 
skoleleder.  
 

4. Høringssvar Mad og Måltidspolitik 
Beslutning: Bestyrelsen støtter op om Mad og måltidspolitikken. Thomas og Susse 
udfærdiger høringssvar i næste uge. 

 
 

5. Præsentation af Fasemodellen. 
Lone gennemgår tankerne bag fasemodellen for den kommende tid frem til august 2019 
 
Beslutning: Fasemodellen sendes ud på Intra og hænges op på skolen. 
 

 
 

6. Stillingsopslag 
Proces hvor udkastet kvalificeres yderligere 
 
Processen resulterede i en række kvaliteter som bestyrelsen tænker, er vigtige at en 
kommende skoleleder på Nordskolen har.  
Se vedhæftede.  
 
Hele bestyrelsen ønsker at kunne læse ansøgninger.  
Daniel og Anette er i ansættelsesudvalget for bestyrelsen(Esben er suppleant) 

 
7. Meddelelser (orientering) 

 
a) Skoleleder 

Vi prøver i fællesskab at løse opgaven Lone, Susse og Personale indtil ansættelse af ny 
skoleleder. 
 
 

b) Leder af Nordstjernen 
 

Nordstjernen har stort fokus på børneperspektivet i indretningen af læringsrummet. 
- Snoozelrum er færdigt inden jul. 

 



 

- Flytning af møbler og rumdelere pågår i den kommende tid i endnu højere grad en 
vanligt 

 
c) Elevråd 

 
Ikke til stede. 
 

d) Skolebestyrelsesformand 
-Der har været en del opmærksomhed fra pressen i anledning af Jens Winthers ophør.  
-Debatmødet i Lohals d. 14.11 forløb fint og fokus var på fremtiden. Der opleves stor 
opbakning til skolen fra formanden for LSK Jan Ole og generelt i 
kommunalbestyrelsen. 
- Susse og jeg har haft flere konstruktive sparringsmøder med centerchef Lone 
Bjerregaard 
 

e) Lærerne 
-Der er mange aktiviteter ud af huset bla. Tur i Biografen og julearr. hos Pichardt 
-Skolen har gennemført frivillige tests, som har resulteret i en fokuseret læseindsats. 
-Julemåneden har mange traditioner- det ”fylder” mange af timerne i dec. 
  

8. Evt. 
Næste møde: 8.1.19 
Afbud fra: Anette 
 
Engagering af forældre i skolens liv og fortsatte udvikling 
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. 

 


