
 

 
 
Dagsorden 
bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen tirsdag d. 2.4.19 kl. 17.30 flyttet til 8.4.19 
 
Afbud: Annika, Hanne, Karina 
Ingen deltagelse fra Elevrådet:  
  

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

2. Opfølgning af seneste referat/møde 
Susse sender det. Snarest. 
 

3. Meddelelser (orientering) 
 

a) Skoleleder 
Gennemgang af budget 2019 og årsregnskab 2018 gennemgås på næste møde hvor 
Birte fra sekretariatet deltager. Ligeledes er ny skoleleder også tilstede.  
 
 

b) Leder af Nordstjernen 
Børnetallet i Nordstjernen er stabilt og der er ikke udsigt til fald i børnetallet i dette år. 
Lillebjørn har investeret i krybber og barnevogne til soveskuret. 
Vi arbejder i øjeblikket meget med børnedynamikker, da FørSFO giver en ændret 
børnegruppe i børnehaven, som skal ”gentænke” hvem man kan være venner med. 
FørSFO er lige startet med samme struktur som sidste år. 
 
Som det har været nævnt i pressen er det kommunale budget for 2019 allerede under 
pres grundet et merforbrug på ældreområdet og det specialiserede socialområde. 
Derfor er der sendt et konkret spareforslag til skole og dagtilbudsområdet. Der berører 
ikke Nordskolen eller Nordstjernen. Besparelserne skal findes på Ørstedskolen og 
Midtlangeland dagtilbud – derfor skal vi ikke give høringssvar. 
 

c) Elevråd 
 

Prøver at invitere elevrådet til et kommende møde evt kun til første punkt 
 

d) Skolebestyrelsesformand 
- dialogmødet med politikkerne vedr. Langelandkommunes planstrategi – særligt 

henvendt til børnefamilier. Mange borgere er/har været involveret i processen.  
Der var god deltagelse fra os i Nord. 

 
e) Personalet 

 
 
  

4. Oplæg til godkendelse af ændring af forretningsorden. 
 
Oplægget tilrettes og indskrives i forretningsordenen, til godkendelse på næste møde 
 

5. Godkendelse af oplæg til intern og skriftlig kommunikation i bestyrelsen 
Oplægget tilrettes og indskrives i forretningsordenen, til godkendelse på næste møde 
 

 



 

 
6. Principoversigt 

 
- prioritere hvilke principper der skal genbesøges eller udfærdiges 
- 3 kategorier  

1 Haster 
2 vigtigt men kan vente lidt 
3 gode at have men kan vente 

- Nedsætte ad hoc grupper, som arbejder med kategori 1. 
 

Principoversigten blev gennemgået og kategoriseret – se vedhæftede 
 
 

7. Evt. 
 
ønsker til kommende dagsordenspunkter: 

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

 
Næste møde: torsdag d. 2.5.19 
 

 


