
 

 
 
Referat 
bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen tirsdag d. 8.1.2019 kl. 17.30  
 
Afbud: Mona, Annika, Anette 
Ingen deltagelse fra Elevrådet:  
  

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

2. Opfølgning af seneste referat/møde 
Referat gennemgået 

 
 
 

3. Meddelelser (orientering) 
 

a) Skoleleder 
-  Processen vedr. ansættelse af ny skoleleder trækker lidt ud. Stillingsopslaget 

er færdigt, men endnu ikke opslået. Derfor ændrer vi lidt på datoerne i 
fasemodellen inden den offentliggøres. 

- Dialogmødet d. 17.1.19 er en god mulighed for at komme med gode ideer og få 
inspiration til hvordan vi kan lave åben skole og dagtilbud i kommunen og her 
på stedet. Alle medlemmer opfordres til at deltage 

 
b) Leder af Nordstjernen 

- Catrine i lillebjørn er gravid☺ Hun går på barsel midt i marts. Barselsvikariat 
forventes opslået næste uge.  

 
c) Elevråd 

 
d) Skolebestyrelsesformand 

 
e) Personalet 

 
- Alle klassers skema vil blive ændret en smule. I stedet for at der står 

morgenbånd vil der stå hvilke fag der arbejdes med de enkelte dage. Ligeledes 
vil der stå hvilke fag der undervises i om onsdagen. 

- Der arbejdes med ”læseløft” i 2-3 klasse i samarbejde med forældrene 
- Personalet gør sig mange overvejelser omkring skoleåret 20/21 hvor der igen er 

en ”ren” 6. klasse. Hvordan kan vi lave et attraktivt skoletilbud, så eleverne 
bliver. 

 
 
  

4. Udfærdigelse af princip 
Mad og måltider efter den kommunale politik – se vedhæftede. 
Vi arbejder med de modeller vi fik på bestyrelseskurset d. 20.11.18 
 
Definition af et princip: 
”I folkeskolelovsammenhæng og dagtillbudslovsammenhæng 
er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i  

 



 

hvilken retning skolens og dagtilbuddets virksomhed skal  
bevæge sig” 
 
Formålet med principper: 
Principper udtrykker mål og værdier for skolen og dagtilbud, og er dermed  
hjørnestenen i skole og dagtilbudsledelsens og skolebestyrelsens arbejde,  
sammen med folkeskoleloven, dagtilbudsloven og kommunens styrelsesvedtægt for  
folkeskole og dagtilbud. 
Et princip giver skolebestyrelsen mulighed for indflydelse på visioner og mål for skolens og 
dagtilbuddets virke, og det danner grundlaget for bestyrelsens tilsynsarbejde i forhold til 
dagtilbuddets og skolens samlede virksomhed. 
 
 
Hele bestyrelsen udviste stort engagement og meget blev drøftet. Princippet blev ikke 

færdigt men Bestyrelsen vil gerne: 
- Understøtte en hverdag med sund mad 
- Skabe rammer som skaber nysgerrige børn 
- Tilkendegive at der er forskel på hverdag og fest 
- Prioritere måltiderne så der er tid, ro og mulighed for fordybelse 
- At forældrene bliver vejledt/inspireret til sunde madvaner 
- Opfordrer personalet til at være rollemodeller 

 
5. Evt. 

 
Punkter til næste møde: 

- Gennemgang af politikker/principper.  
-Hvad mangler 
-Hvad trænger til at blive revideret 

- Gennemgang/ændring af forretningsordenen 
- Fortsætte arbejdet med skolens profil udadtil. 

-Herunder Engagering af forældre i skolens liv og fortsatte udvikling 
 

Næste møde: 18.2.19 
 
Herunder ønsker til kommende dagsordenspunkter. 
Sorg og kriseplan 
Mål og ønsker for skolen – lave politiker der bakker op om disse tiltag. 

 


