
Referat for bestyrelsesmøde, Nordskolen og Nordstjernen  
24/10-2019, 17.30-19.30 

 
Til stede: Daniel Palmqvist, Esben Langkilde, Anette Dehn, Annika Hansen, Rikke Duvander, 
Katrine 

Bech Nielsen, Mona Rasmussen, Bettina Greve, Annette Christiansen, Thomas Reuss, 
Thomas Pichardt (elevråd). 

 
B = Beslutning, 
O = Orientering. 
D = Drøftelse 
 

1) Temperaturmåling. Kort uformel snak om, hvad der rører sig. (D) 
 

2) Godkendelse af dagsorden (B) 
Dagsordenen er godkendt. 
 

3) Velkommen v/ skoleleder (O) 
Velkomst særligt til elevrådsrepræsentant Thomas Pichardt. 
 

4) Meddelelser (O) 
a) Skoleleder fokus på skolen 

- Aula blev taget i brug i mandags. Personalet har taget godt og positivt 
imod Aula i en grad, så man har lagt mærke til det i forvaltningen! 

- Trivselsmåling. 
Personalet har haft en god drøftelse på baggrund af trivselsmålingen. 
Der har bl.a. været en snak om elevernes oplevelse af koncentration. 
Der er iværksat en aktionslæring med “læsebedster” for at øge 
koncentrationen. 
90% af eleverne er glade for deres lærere. 

b) Skoleleder fokus på dagtilbud 
- Sprogcafé 

Dorthe og Conny og 2 medarbejdere fra PPR medvirkede. Der kom 
konkrete tiltag som “ugens ord”, der ophænges som billeder hver uge. 
Bestyrelsen gik en lille tur og så initiativet i Nordstjernen. 

- Kick off-projektet skal fremme det tværfaglige arbejde i 
sundhedssektoren med blik på børnene. Conny er med i 
arbejdsgruppen. Bl.a. med sundhedsplejersker. Fokus på fx søvn og 
kost mv., som skal blive til nogle arrangementer for forældre. 

- Status på pædagogisk koordinator. 
Stillingen blev tilbudt til den ene af kandidaterne, men det strandede 
desværre på lønforhandlingen. 
Processen er sat i bero i 6-8 uger. 

c) Elevråd  
- Elevrådsvalg. Nicola, Frederik, Halfdan og Thomas P. er valgt, og de 

mødes med Britt. Nogle gange på skolen og nogle gange i Rudkøbing. 



- Elevforum i Rudkøbing. Med deltagelse fra Humble skole og 
Ørstedsskolen udover os fra Nord. Sebastian ledte mødet. Han er 
frivillig og styrker elevrådsarbejdet i Danmark som volontør et år efter 
gymnasiet. Der kommer et møde mere i Rudkøbing snart. Der blev 
lavet regler og arbejdet med samarbejde. 
Vores lokale elevråd ønske sig et gyngestativ mere med 5 gynger, 
fordi der er så meget kø. 

d) Skolebestyrelsesformand 
- Ny referatstil. Thomas fortæller at Bettina og Thomas skiftes til at tage referat 

dynamisk som mødet skrider frem. Referaterne lægges i en mappe på google 
drev.. 

e) Personalet (Mona og Annette)  
- SFO´en har trukket et godt slæb med at introducere forældrene til Aula. 
- Dejligt at håndteringen af trivselsundersøgelsen blev arbejdet med, så der var 

tid til de positive ting også. 
- LOMA: Plantedag og “bag for en sag” har været dage, der involverede 

forældrene og der har været rigtig god opbakning. Dorthe Rude har lavet et 
forskningsprojekt og gav et foredrag til personalet, som var meget positiv 
over, hvor langt vi er. 
Marianne Wamsahl er også blevet involveret i projektet, og hun er i gang med 
at etablere et partnerskab med en Langelands Biavlerforeningen, Bigården. Vi 
skal plante noget hos dem, og de kan have et uformelt honningsalg på 
skolen. 
PLF: Vi har fået en bedste, og skal have lavet et opslag, så vi kan få flere 
bedster ind. Lærerne er på den sag. 
Læseugen er ved at blive planlagt. Forfatter Camilla Vandahl kommer og 
holder oplæg. Der bliver skriveværksted og bl.a. arbejdet kønsopdelt. Fredag i 
uge 45 er der bogloppemarked, og forældre er velkomne. 

- Evaluering af skolesamling. Personalegruppen er glade for den nye samling 
midt på formiddagen i stedet for den tidligere morgensamling kl. 08.00. 
Børnene trives med formen. Man begynder med sang og afslutter med 
højtlæsning. Morgensamlingerne vil vi gerne tage ind på de dage, hvor der 
sker noget med særlig forældreinddragelse. 
Det har bidraget positivt til opstarten i klasserne. Der er en mere stille start på 
dagen, når den begynder i klasserne. Giver en god ro og start på dagen. Og 
dagtilbuddet får også en mere rolig begyndelse på dagen. Dagtilbuddet er 
med om fredagen. Så der skal stadig arbejdes lidt mere historien/højtlæsning. 
Man vil arbejde lidt med noget musik til de fredage. 

- Dagtilbuddet: Kan godt mærke, at der mangler en mand. Der er en del vikarer 
af samme grund. Heldigvis faste vikarer. Tobias og Katrine. Og så er Line 
startet. Frida er også tilknyttet nu i skolen, men har også været i dagtilbuddet. 
Prøver at have så lidt nye vikarer ved de mindste som muligt. 
Det bliver bevidst arbejdet med at introducere og køre vikarer i stilling før der 
pludselig er akut behov. 
Der er ved at blive etableret et særskilt arbejdsrum, så frokoststue og 
arbejdsrum bliver hver for sig. 



 
5) Årshjul og overblik over aktuelle processer i bestyrelsesarbejdet. (D) 

- Thomas og Bettina har arbejdet med at lave et årshjul, som bliver udsendt. 
 

6) Skolemad v/ ad hoc udvalget (Bettina, Rikke og Thomas) (O)  
Vi har haft en god dialog med Rådhuskælderen, som vi tidligere har fået mad fra. De 
vil gerne producere godt og billigt, men akilleshælen er transporten, og det er vi 
fortsat ved at undersøge. 
En kort brainstorm førte til, at vi vil afsøge: 

1. Fynbus, som alligevel kører turen. 
2. Den nye ernæringsassistent, som skal ansættes på plejecentret i Lohals. 
3. Frivilligcenter Langeland, som måske har en idé ift. transportudfordringen. 
4. Søge en lokal madbedste, der kan hente maden i Rudkøbing.  

 
7) Månedens kæphest (10 min). (D) 

Esben fremlægger månedens kæphest: Esbens indgangsvinkel til bestyrelsen var: 
“Hvordan får man selv noget at vide?” samt hvordan lokalsamfundet og skolen kan 
samarbejde og blive mere synlige. 
Brug for årshjulet med de arrangementer, som involverer forældrene.. Lad os få det 
ud på Aula. Det får vi kigget på. Må man have slik med eller ej? 
 

8) Orientering vedr. bekymringsmail fra en forælder i skolen v/Thomas. (Lukket punkt) 
 

9) LSK møde. Info og beslutning om evt. datoændring. (B) 
19-11-2019. 14.30-17.00, møde 17.00-18.00 dialogmøde.  
Husk en opsamling en uge før, hvor der meldes ind til Bettina, hvornår man kan være 
der. 
Mødet erstatter det ellers planlagte møde 26-11-2019 
  

10) Status på principper. (D) 
a) Kostpolitik: Vi skal have vedtaget vores kostpolitik endeligt på næste møde.  

Pga. tidsnød bliver ridset sendt ud efterfølgende. 
 

11) Evt. 
● Genindføre godkendelsen af referatet fra sidst. 
● Personalet er der fra 07.45 i klasserne. Det skal forældrene bruge som kontaktpunkt i 

stedet, nu hvor morgensamlingen er væk. 
Bettina skriver ud mph. evalueringen af den ændrede morgensamling og skriver de 
samme ting.  

● Vi ønsker at få lavet en gruppe på Aula til bestyrelsen + møder i kalenderen i Aula. 
Dernæst at flytte kommunikationen over i aula i stedet for på mailen. 
Dagsordenen skal stå i mødeindkaldelsen i Aula. 


