
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen onsdag d. 11/9-19 kl. 17.30  
Referat 

 
Afbud fra: Annika, Esben, Mona 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2) Velkommen til nye medlemmer. 

Annette - nyvalgt TR. 
Katrine - tiltrådt suppleant. 
 

3) Beslutning af valgprocedure til bestyrelsen. 
Lille Bjørn: 1 repræsentant for 1 år ad gangen, vælges ved sommerfest (man ryger 
ud, når barnet ikke længere er i tilbuddet) 
Dragen: 2 repræsentanter for 2 år ad gangen, 1 repræsentant vælges ved 
sommerfest hvert år, men man sidder i 2 år. Repræsentanten kan blive siddende fra 
1.4 til 1.8 hvis barnet fortsætter i FørSFO på Nordskolen. 

Til Sommerfesten i 2020 vælges 1 repræsentant for 1 år og 1 repræsentant for 2 år. 
Skolen: 4-årig periode, men vi ønsker at der vælges hvert 2. år, hvor halvdelen er på valg. 

(særskilt møde i foråret). 
På næste bestyrelsesmøde besluttes hvilke 2 eller 3 repræsentanter der i denne omgang er 

valgt for en 2 årig periode. Hvis der ikke er nogen som ønsker at komme på valg 
bliver der ikke afholdt forskudte valg i denne periode.  
 

4) Meddelelser (orientering) 
a) Skoleleder 

Der arbejdes hver dag på at vi er et hus og hjælper og samarbejder på tværs for at 
skabe sammenhængskraft og stabilitet for børnene. 

Vi arbejder på at der kommer en sekretær en gang hver uge på Skolen 
ny ledelsesstruktur Susse stopper, Bettina får fremadrettet 100%ledelsestid og har ledelsen 

af både dagtilbud og Skole. En pædagogisk koordinator vil blive ansat i 
Nordstjernen, stillingen er slået op. 

PLF: emne Forældreinddragelse. der arbejdes på mange fronter med forskellige initiativer og 
aktioner. 

NOK: Nordskolens Kurser Tanken er at inviterer hele lokalområdet ind på skolen, dels for at 
skabe liv og dels for at få fortalt den gode historie om Nordlangeland. 

 
b) Leder af Nordstjernen  

Faglige Fyrtårne 
Styrket pædagogisk læreplan 
 

c) Elevråd 
d) Skolebestyrelsesformand 

Forældremødet i august blev bestyrelsesarbejdet præsenteret. 
Årsberetningen bliver sendt ud til forældrene. 



 
e) Personalet (Mona og Annette) 
Annette: Personalet oplever at samling kl. 10 fungerer rigtig godt for børnene 
LOMA er kommet godt i gang og der er god energi i opgaverne 
Personalet vil i den kommende tid arbejde med elevernes trivselsmålinger. 

 
5) Årets møderække. 

Onsdag d. 11. september (afbud fra Annika og Esben) 
Torsdag d. 24. oktober 
Tirsdag d. 26. november 
Mandag d. 13. januar 
Torsdag d. 20. februar 
Onsdag d. 25. marts 
Tirsdag d. 5. maj 
Mandag d. 22. juni kl. 17:30-20:30 (afbud Annika) 

 
 

6) Godkendelse af ny forretningsorden. 
Besluttet  

 
7) Skolefoto v/ Bettina. Vi skal vælge, hvem vi vil samarbejde med. 

Valget faldt på Vision. 
 

8) Skolemad. Bettina præsenterer de aktuelle muligheder. 
Anne Karina er stoppet med at sælge skolemad. 
Forretningsudvalget og Rikke undersøger mulighederne i lokalområdet og undersøger 

ligeledes kravene om modtagekøkken. 
 

9) LOMA v/ Annette. 
Udsættes til næste møde. 

 
10) Orientering om årshjul ift. vores indsatsområder, bestyrelsesmøder mv. 

 
11) Evt. 

 


