
Dagsorden 

Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen tirsdag d. 2.5.19 kl. 17.30  

Afbud:  
Ingen deltagelse fra Elevrådet.  
  

1. Godkendelse af dagsorden. 

Punkt 2 frafalder - Godkendt. 

2. Opfølgning på referater fra mødet den 18-02-2019 og den 08-04-2019. 

De to referater udsendes særskilt af Susse. 

 

3. Budget 2019, samt regnskab 2018 (30 min) 

Gennemgang v/ Birte Rasmussen fra Ørstedskolen. 

 

Regnskabet for 2018 er Godkendt uden bemærkninger 

Budget 2019. 

       Kommentarer: det er tydeligt at Nordskolens budget er reduceret med 1,4 million 

Forslag om at fremtidige lejrskoler kan være med deltagelse fra forældre, dels for at spare på personale 
udgifter og dels for at give forældrene en god oplevelse sammen med børnene 

 

4. Orientering om processen vedr. tilpasningen af personalets størrelse v/ Bettina. 
 

5. Meddelelser (orientering) 
a) Skoleleder 

Det var en rigtig dejlig modtagelse. Børn og voksne tog godt imod opgaven ”æbleopgaven”. Det har stor 
betydning at alle har tegnet og skrevet hvad der er dejligt ved at gå på Nordskolen/Nordstjernen. 
De hænger nu i aulaen. 

 
Sygemelding fra børnehaveklasseleder. Hun bliver dækket med udgangspunkt i stabilitet og faglighed for 

børnene. 
 
Skolen arbejder med afviklingen af dette skoleår, samt planlægningen af næste skoleår. 
 
AULA starter 1.8.19 
 

b) Leder af Nordstjernen 
Nyt personale i den kommende tid: 1.6.19 – 30.11.19 starter PAU studerende Camilla. 20 august starter ny 

pædagogstuderende Kira (7 uger) 



 
Børnetallet: børnehaven 20 børn, Lillebjørn 8 børn (1 nyt barn starter 1.6 og 1 barn starter1.8) 
 
Det er med stor beklagelse at referater fra seneste møde ikke er udsendt. 
 

c) Elevråd 

Inviteres i fremtiden når det giver mening. 

d) Skolebestyrelsesformand 

Stort velkommen til Bettina, vi glæder os til samarbejdet. 

- Herunder tak til Susse for at løfte opgaven det sidste ½ år 
- Tak til Hanne for at have haft den uformelle ledelse gennem længere tid. 

Som besluttet tidligere har bestyrelsen et forretningsudvalg (FU), som fremover vil varsle hvornår mødet 
for dagsordenen til kommende best.møde afholdes. 

e) Personalet 
Nordstjernen: 
arbejder med Kari Killens teorier vedr. tilknytning og omsorgssvigt på personalemøder. Med udgangspunkt i 

det enkelte barns trivsel.  
 
Nordskolen: 
Personalet har allerede en god dialog med Bettina. 
 
Personalereduktionen fylder rigtig meget i personalegruppen og alle er meget berørte af situationen. 
 
Devices: elevrådet har haft møde med personalet for at de bliver hørt vedr. deres tanker om brugen af 

mobiler og ipads i pauserne og om morgenen. Dette afstedkom et forslag om et ”mobilhotel” hvor 
mobiler parkeres om morgenen og udleveres ved dagens afslutning. Eleverne er en smule skeptiske 
og foreslår som alternativ mange aktiviteter i pauserne for at mindske brugen af Devices’ i 
pauserne. Forsøg med ”mobilhotel” afprøves. 

 

  

6. LLMV (leg- og læringsmiljøvurderingen) for børnehaven. v/ Susse. 

Se bilag 1. “Lege-og_læringsmiljøvurdering-Resultatrapport_for_daginstitutioner.” 

Udsættes til næste møde. 

 

7. Godkendelse af tillæg til forretningsorden. 

Se bilag 2: “Ændring af forretningsorden.” 

Godkendt 



 

8. Godkendelse af ændringsforslag til procedure for arbejdet med principper. 

Tilføjelse til vedtagelse fremgår af bilag 3: “Procedure for arbejdet med principper” 

Godkendt 

 

9. Godkendelse af procedure til intern og skriftlig kommunikation i bestyrelsen 

Se bilag 4. “Procedure for kommunikation i bestyrelsen.” 

Godkendt 

 

10. Princip for Mad og måltidspolitik 

Bilaget udsendes på tirsdag d. 30-04-2019 efter ad hoc gruppens møde. 

Udsættes til næste møde 

 

11. Nedsættelse af ny ad hoc gruppe til nyt princip. 

Jf. bilag 5: “Principoversigt og -prioritering_version020519” 

Udsættes til næste møde 

 

12. Evt. 

Forretningsordenen ændres til forskudte valg dvs hvert 2. år 

 

Næste møde: onsdag d. 19.6.19. (Her bruges tid på at tale om vores mærkesager hver især) 

 

Henlagt til senere møder: 

- Fortsætte arbejdet med skolens profil udadtil. Herunder engagering af forældre i skolens liv og fortsatte 
udvikling jf. proces med mindmap. 


