
 

 
 
Dagsorden 
bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen mandag d. 18.2.19 kl. 17.30  
 
Afbud:  
Ingen deltagelse fra Elevrådet:  
  

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

2. Opfølgning af seneste referat/møde 
Godkendt 

3. Ansættelse af ny skoleleder 
 

Søndag var sidste ansøgningsfrist. 
Lone laver en skrivelse til alle i ansættelsesudvalget vedr procedure 
Ny dato for samtale udmeldes. 

 
4. Meddelelser (orientering) 

 
a) Skoleleder 
Conny stopper i Skolen pr. 28.2 – hun overflyttes til Nordstjernen i Lillebjørn. Når 
personalet er informeret laves planlægningen på skolen, så hendes timer bliver dækket 
bedst muligt. 
 

 
 

b) Leder af Nordstjernen 
 

Lillebjørn er ramt af graviditet ☺ Vores studerende Rikke er også gravid planen er dog at 
hun først går på barsel 31.5 
Catrine går på barsel 13.3.19 
c) Elevråd 

 
d) Skolebestyrelsesformand 

 
e) Personalet 

 
Vi er godt i gang med affaldssortering – børnene er meget optaget af det. 
Hanne har været i London på it- inspirationstur. Primært vedr Google produkter. 
”uge 6” påbegyndes i uge 8 
Den sidste uge før ferien planlægger vi en indianeruge fælles for skole og dagtilbud. 
Hanne er med i planlægningen og afholdelsen af PLC basar hvor foreningerne og 
erhvervsliv har mulighed for at byde ind med ideer til hvordan de kan bruges ind i 
skolens hverdag.  

 
 
  

5. Forretningsorden. 
Oplæg udfærdiges til næste møde af Thomas og Susse 

 

 



 

Ved arbejde med principper og forretningsorden er der mulighed for at vores værdier bliver 
bærende for hele stedet. 
 

6. Udfærdigelse af princip - udskydes 
Mad og måltider efter den kommunale politik – se vedhæftede. 
 

7. Høringssvar inden 22.2.19 vedr.: 
 
Science-strategi 
Sprog-strategi 
Høringssvar sendes af susse. 

8. Evt. 
 
Punkter til næste møde: 

- Fortsætte arbejdet med skolens profil udadtil. 
-Herunder Engagering af forældre i skolens liv og fortsatte udvikling jfr. 

Proces med mindemap. 
 

Næste møde: 26.3.19 
 
Herunder ønsker til kommende dagsordenspunkter. 

 


