
 

 
  

Dagsorden 
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen 

onsdag d. 19.06.19 kl. 17.30 – 20.30. 
  
  
Afbud: Annika 
Ingen deltagelse fra Elevrådet:  
  

1. Godkendelse af dagsorden. 
godkendt 
 

2. Opfølgning af seneste 3 referater/møde 
Referat fra 18.02.19 Godkendt 
Referat fra 02.04.19  kommentar Ændret forretningsorden skal på hjemmesiden. Godkendt 
Referat fra 02.05.19 Godkendt 
  

3. Planlægning af møder i kommende skoleår. 
Tidspunkt og rullende kalender også for næste år. Bettina laver mødekalender og udsender. 
 

4. Orientering v/Bettina 
Se punkt 5 
  

5. Meddelelser (orientering) 
 

a) Skoleleder 
Fyraftensmøde i 4/5klasse mandag foregik i god stemning og med mange positive tilkendegivelser. 
Aftalen ved. Elevernes mobiler fungerer rigtig godt iflg de voksne. Eleverne bliver spurgt i den 

nærmeste fremtid. 
Vi har desværre på grund af fald i elevtallet været nødsaget til at afskedige en ansat i skolen. Den 

pågældende har fået besked. 
 

b) Leder af Nordstjernen 
Børnetallet I Nordstjernen er stabilt dd. Er der 19 børn i børnehaven, 9 børn i Lillebjørn og 32 børn 

i sfoen. 
Efter sommerferien og inden efterårsferien er det tid til afstemning vedr. madordning. Materiale 

udsendes til alle forældre i nordstjernen. 
Lige nu løber vi stærkt, da FørSFO optager en forholdsvis stor andel personaletimer, men det er et 

super godt tilbud til børnene og skaber god overgang til skolen, så de er givet godt ud. 
 
 

c) Elevråd 
Elevrådet har en del ønsker:  
Større trampoliner,  
ramper i skolegården,  
mikroovn i 4/5 klasse.  
Måske kan bestyrelsen søge fonde. 
 

d) Bestyrelsesformand 
VUC Langeland lukker 30.6.19. Det har betydning for hele øen, da VUC er det eneste 

uddannelsessted for voksne. Årsagen til lukning er økonomi. En ny forberedende 

 



 

uddannelse, som betyder at elevgrundlaget forsvinder. I forbindelse med lukningen har 
Nordskolen og Nordstjernen ”arvet” en del lækre møbler. 

 
Der er pt. En del skriverier i Fyns Amtsavis i forbindelse med Ørstedskolens høringssvar. 
Thomas blev kontaktet af avisen. Han påpegede at det er vigtigt at skolerne på øen står sammen 

og ikke er i konflikt/konkurrence indbyrdes. Thomas gør sig nogle tanker om et øget 
samarbejde bestyrelserne på øen imellem. 

 
e) Personalet 

Skolen: AULA start er udsat til uge 43, så intra fortsætter. 
Den nye hjemmeside er meget simpel på grund af at den er supporteret af AULA 
(nuværende) 2-3. Klasse får Chromebooks efter sommerferien 
Planlægningen af kommende skoleår er i fuld gang 
Personalet er naturligvis meget påvirkede af opsigelsesrunden. 

      Dagtilbud: Vi glæder os til den kommende indianeruge fælles med skolen  
 

6. Skoleudvikling kort oplæg v/Bettina 
- Herefter: hvad brænder du for og hvad er din mærkesag i bestyrelsesarbejdet? 

Vi tager runden rundt (rimeligt kort(!)) og alle bedes derfor gøre sig nogle tanker om, hvad de 
synes er allervigtigst, at vi har arbejdet med om et år. 

  
7. Effektiviseringskatalog 2020. 

se vedhæftede 
Forretningsudvalget laver høringssvar 
 

8. Timefordelingsplan  
se vedhæftede. 
Minimumstimetallet er fastsat ved lov. Det er et tilbud til 3. klasse at de kan deltage i valgfag, det 

er frivilligt. 
 

9. Valg af bestyrelsesmedlem fra Lillebjørn - Sommerfesten 
Pernille er på valg og kan ikke genopstille, så hun har sidste bestyrelsesmøde 
Susse kontakter forældre I Lillebjørn, som kan opstille. 

10. 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. 

 


