
 

Bestyrelsesmøde torsdag  
d. 10. september kl. 17-19:30 

Referat 
 
Sted:på lærerværelset.  
Der vil blive serveret mad, derfor det udvidede tidspunkt. 
 
 
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen  
B = Beslutning, 
O = Orientering. 
D = Drøftelse 
 

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

2) Velkommen v/ Skole- og dagtilbudsleder 
 

3) Godkendelse af dagsorden (B) Godkendt 
 

4) Godkendelse af sidste referat (B) Godkendt 
 

5) Bestyrelsens arbejde 
 

6) Konstituering af Nordskolen og Nordstjernens forældrebestyrelse. 
- Formand 
- Næstformand 

Skolen: Daniel - 4 år 
Skolen: Rasmus - 4 år - formand 
Skolen: Anette - 2 år 
Skolen: Esben - 2 år 
Skolen: Rikke - 4 år 
Lille Bjørn: Michelle - Småbørnsgruppe 1 år 
Dragen: Sasja - Børnehave 2 år - Næstformand 
Dragen: Mette - Suppleant 
 

 
7) Status på principper. (O + B) Princip 10 + 14: brevpapir på. Princip 19 skal på næste 

møde med brevpapir. 
 

8) Ny skolestruktur. (D) 
- Der er dialogmøde på Ørstedskolen tirsdag d. 22. september, hvem kan 

deltage? Anette, Daniel, Jette, Sasja, Rasmus, Rikke, Annette og Bettina 
- Hvem vil være med til at udarbejde høringssvar? 

Daniel, Sasja og Bettina og Esben arbejder på at formulere høringssvar i 



forlængelse af forældremøde d.23. september kl. 17. Sender det derefter ud 
så resten af bestyrelsen kan godkende eller komme med kommentarer.  
Punkter til høringssvaret: kloge m2, centergrupper lokalt, børnegrupper, 
kommunikationen/fortællingen udadtil skal gå på det positive og ikke at det 
kan lyde som afvikling af enderne, ophævelse af landsbyordningen, 
samarbejde ledelse/medarbejderne.  

9) Meddelelser (orientering) 
a) Skoleleder fokus på skolen 
b) Skoleleder fokus på dagtilbud 
c)   Elevråd - ikke deltagende dette møde 
d) Skolebestyrelsesformand - udgår 
e) Personalet (Jette og Annette): Læreplanen er færdig og er klar til 

implementering. Der er tilsyn i Nordstjernen d. 29/9.  
 

10) Punkt med mødedatoer er rundt sendt tidspunktet er 17-19 fremover. 
 

11) Ad hoc gruppe nedsættes til høringssvar til ferieplanen 22/23 
 

12) Evt. 
 
Vedlagt: Principoversigt, referat fra juni-mødet, princip 10,14 og 19 
 
Punkter til næste møde: Princip 19 skal godkendes 


