
Referat 
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen, 

 25-03-2020, kl. 19.00-21.00 
Mødet er på google meet på dette link: https://meet.google.com/ykd-rert-fmf 

 
B = Beslutning, 
O = Orientering. 
D = Drøftelse 
 

1) Temperaturmåling. Kort uformel snak om, hvad der rører sig. (D) 
Thomas arbejder hårdt på at få alle online, tjekke lyd mv. Thomas opfordrer til, at alle 
slår egen mikrofon fra. Alle er på - sådan :-) 
 

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

3) Velkommen v/ skolelederen - Status på situationen. 
Der opleves stor samhørighed og opbakning. Nødberedskabet kører rigtigt godt og 
der er i størrelsesordenen 0-5 børn hver dag. 
 

4) Godkendelse af sidste referat (B) 
Thomas løber kort referatet igennem. Referatet er godkendt. 
 
ca. kl. 19.15. 

5) Regnskab 2019 og budget 2020.  
Deltagelse af chefsekretær Birthe Rasmussen fra Ørstedskolen. 
Birthe gennemgår Økonomirapport 2019 og Budget for 2020. Det ser rigtig flot ud :-) 
 
ca. kl. 19.35. 

6) Status på principper. (O) 
a) Princippet om kost er vedtaget og uddeles. 
b) Princip 17 præsenteres og vedtages. 
c) Princip 19 drøftes efter oplæg fra ad hoc gruppen: Rikke, Sasja og Thomas. 

(jf. Bilaget) 
Thomas fortalte om ad hoc gruppes arbejde. De startede med at læse 
værdierne og tale ud fra dem. De har dog tilføjet en ny formulering 
omhandlende humor. God diskussion af formuleringerne. 
“En alderssvarende omgangstone.” 
Nyt forslag: Humorsætningen ud. Tilføjes noget med alderssvarende 
omgangstone. 
Ordet “arbejde” udgår nederst 
Ordet “stabile” udgår til fordel for “omsorgsfulde” 
Ordet “evner” udgår (i afsnittet Institutionens ansvar) 
Madpakke og morgenmad byttes rundt 
“efterlever” erstatter overholder 



Princip 19 udsendes (og rettes) med referatet 
 

d) Nedsættelses af ad hoc gruppe vedr. princip 10+14. Bettina, Sasja er Esben 
er ad hoc gruppen. 
 

7) Månedens kæphest (10 min). - udgår. 
 
ca. kl. 20.25 

8) Tiltag for at fastholde og øge børnetallet. (D) 
a) Indspark ved pædagogisk koordinator, Jette. 

Vi brainstormede sammen. Bettina, Thomas og Jette strukturer forslag. 
 
ca. kl. 20.45. 

9) Meddelelser (orientering) 
a) Skoleleder fokus på skolen (blev flyttet op til pkt. 3 i dagens anledning) 
b) Skoleleder fokus på dagtilbud: Bettina fortalte at rokaden er startet. Der har 

været afholdt forældremøde i Nordstjernen, hvor der var stor opbakning fra 
forældrene 

c)   Elevråd 
d) Skolebestyrelsesformand: Thomas afholder Google Meet kursus for hele 

personalet torsdag. 
e) Personalet (Mona og Annette) 

Annette fortæller om situationen pt, hvor tingene er meget anderledes. 
Personalet har forståelse for de forskellige situationer, der er i familierne  Fra i 
morgen torsdag, begynder alle elever at lave dagbog i drev. Forslag om 
Google meet møde hver morgen, hvor man som lærer kan fortælle om 
dagens program. Evt en opfølgning om eftermiddagen.  
Det fungerer godt at opgaverne ligger i MU med datoer. Bestyrelsen enige 
om, at det er vigtigt med visuel kontakt i form af virtuelle møder. 
God idé at lave mindre grupper i indskolingen. 
God idé at lade børnene tale sammen de første 10 min. 
God idé at lave et kryds i chatten, hvis man gerne vil sige noget. 
Godt at invitere på skæve tidspunkter fx 9:07, så der ikke er så meget pres på 
netforbindelsen.  

 
 

10) Evt. Følger op på valg til bestyrelsen 
 
 


