
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen  
Mandag d. 13-01-2020, kl. 17.30-19.30 
B = Beslutning, O = Orientering. D = Drøftelse 

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

Vi mangler et bestyrelsesmedlem fra Lillebjørn, som skulle have været valgt i 
sommers. Bettina sender en besked ud snarest med en frist, så interesserede kan 
henvende sig, og vi hurtigt kan få et medlem ind i bestyrelsen. 
 

2) Velkommen v/ skoleleder 
 

3) Godkendelse af dagsorden (B) 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

4) Godkendelse af sidste referat (B) 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

5) Meddelelser (orientering) 
a) Skoleleder fokus på skolen  

- Bettina fortalte om foretræde for A.P. Møllerfonden i sidste uge. 
Spændende proces. Vi håber det bedste. Afklaring senest primo maj. 

- Informationsmøde 16/1. Der er annonceret i Øboen. Bettina sender 
filen til Anette D, som deler den på FB-gruppen.  

- Sekretær på matriklen. Hver mandag sidder en af sekretærerne fra 
sekretariatet på Nordskolen. Oftest Helle. Det er super godt. 

- Tina er startet tirsdage og torsdage. Og løser diverse opgaver. 
b) Skoleleder fokus på dagtilbud. 

- Jette har varetaget opgaven som pædagogisk teamkoordinator. Hun 
har sagt ja til at løfte opgaven på fast basis fremadrettet.  

- Katrine kommer tilbage fra barsel om en måned og så går timer og 
normeringer op. Conny var ansat som hendes barselsvikar, men blev i 
mellemtiden fastansat. 

- Der er desværre et efterslæb på nogle administrative opgaver og 
hængepartier fra før Bettinas tid. Personalet håndterer det godt. 

- Ny garderobe er etableret. 
- Birthe fra sekretariatet deltager i martsmødet vedr. budget, men vi kan 

allerede nu se, at økonomien for Nord har udviklet sig rigtigt positivt.  
c) Elevråd. 

- Deltog ikke, men vi inviterer dem med næste gang. 
d) Skolebestyrelsesformand 
e) Personalet (Mona og Annette) 

- Rammesætning af fællesspisning: Hver sidste onsdag i måneden. 
- Professionelle læringsfællesskaber (PLF). Godt datamøde ved 

UCL-konsulent om data-informeret aktionslæring. 
- Nyt barn i Lillebjørn. 
- Der er et tilfælde af kighoste.  

https://nordskolen.aula.dk/bestyrelsen/referater-19-20


 
6) Kvalitetsrapporten (se bilag 1) 

a) Bettina fortæller kort om baggrunden for rapporten (O) 

- Det er nyt, at dagtilbuddet i Nord og Nordskolen får sin egen rapport. 

- Vi er administrativt langt i processen omkring behandlingen af 

rapporten. 

b) Skrivning af høringssvar (B) 

- Drøftelse. Bettina og Thomas skriver og afsender høringssvaret på 

den baggrund. 

 
7) Status på principper. 

a) Princip for mad- og måltidspolitik vedtages. (se bilag 2) (B) 

Formuleringen “At arbejde med hygge-begrebet, så det kobles med måltidet.” 

ændres til “At arbejde med hygge-begrebet, så det kobles med fællesskabet 

omkring måltidet”. 

a) Princip for fællesarrangementer for skole og dagtilbud. Ad hoc gruppen har 
ikke nået at træde sammen. Så vi vurderer i fællesskab, hvad der giver 
mening. (D) 

- Udskydes til næste møde. 
 

8) Sorgplanen genbesøges (B) 
https://nordskolen.aula.dk/bestyrelsen/sorg-og-kriseplan 
Punktet nåede ikke at blive behandlet. Men Anette og Bettina laver et forslag til 
vedtagelse, som bliver sendt rundt med næste dagsorden. 
 

9) Månedens kæphest (10 min). (D) 
Udskydes til næste møde. 
 

10) Den nye hjemmeside. (D) 
www.nordskolen.aula.dk  

Udskydes til næste møde. 
 

11) Evt. 
 
 
 
Bilag 1: Princip for mad- og måltidspolitik. Udkast til vedtagelse. 
Bilag 2: Kvalitetsrapporten fra Langeland Kommune. 
 
 
Vh referent TBR. 

https://nordskolen.aula.dk/bestyrelsen/sorg-og-kriseplan
http://www.nordskolen.aula.dk/

