
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen 20-02-2020, kl. 17.30-19.30 
B = Beslutning, 
O = Orientering. 
D = Drøftelse 
 

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

2) Velkommen v/ skoleleder - særlig velkomst til Sasja. 
 

3) Godkendelse af dagsorden (B) 
 

4) Godkendelse af sidste referat (B) 
 

5) Meddelelser (orientering) 
a)   Elevråd 
Nickola og Thomas fortalte om deres arbejde i elevrådet, hvor de har indsamlet 
svar fra alle skolens elever i forhold til at være en god kammerat på Nordskolen. 
Mandag d. 24/2 mødes de med de andre elevråd på Langeland hvor de skal 
fremlægge.  
 

6) Månedens kæphest /v Thomas (10 min) (D) 
Thomas var optaget af børnefællesskaber og fortalte om hans tanker og refleksioner 
om dette. 
 

7) Principarbejde - princip 17. (D) (45 min) - start senest 17.55. 
Drøftelse på baggrund af oplæg fra ad hoc gruppen: Annika, Rikke, Annette Nowack 
og Katrine. 
Ad hoc-gruppen har valgt, at det er et fælles princip for huset i stedet for at dele det 
op skolen og børnehaven imellem. Gruppen talte for, at familier er velkomne (både 
forældre, søskende, onkler, tanter, bedsteforældre osv) Det har stor værdi at gøre 
brug af lokalområdet. Stor ros til Ad hoc-gruppen - flot arbejde! Bettina retter til og 
sætter brevhoved på. 
 

8) Opdateret sorgplan (B). (3 min) 
a) Det rundsendte bilag danner udgangspunkt for beslutningen. Ny sorg- 

kriseplan vedtages. Bettina lægger den på hjemmesiden. 
 

9) Status på principper. (O) (2 min) 
a) Næste møde vil vi gerne arbejde med princip 19 (Princip for dagtilbuddets 

arbejde). Ny ad hoc-gruppe nedsat: Sasja, Rikke og Thomas. 
 

10) Regnskabsåret 2019. Kort status. (O) (5 min)- start senest 18.45. 
Det er lykkedes i 2019 at nedbringe underskuddet så meget, at det næsten er væk. 
Det er et rigtigt flot resultat, som skaber ro. 
Der er blevet prioriteret meget bevidst, og fx er alle abonnementer blevet 



gennemgået med tættekam. 
 

11) Hjemmesiden. www.nordskolen.aula.dk (D) (10 min) 
Kunne punkt a og b ovenfor erstattes med: 
Der blev brugt tid på mødet på at snakke om hjemmesiden. Alle er opmærksomme  
på at spørge ud i netværket efter gode bidragydere.. 

 
12) Meddelelser (orientering) 

a) Skoleleder fokus på skolen. Bettina fortalte om at vi har en elev, der skal ind 
og besøge Dronningen og at Nordskolen har haft besøg af Borgmester og 
andre politikere fra både byrådet og Christiansborg. 

b) Skoleleder fokus på dagtilbud. Bettina fortalte om Ny styrket Læreplan, øget 
fokus på natur og personale-rokade. 

c) Skolebestyrelsesformand - intet 
d) Personalet (Mona og Annette)Annette fortale om at der er lavet fælles køkken 

for skole/børnehave, opdateret Læringscenter med Lix-O-Meter, scenetrappe 
og at der er ryddet op.  
 

13) Evt. Annette fortalte om skolemad fra “Karens Køkken” 
 
 
Bilag: Opdateret sorgplan. 
 

http://www.nordskolen.aula.dk/

