
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 27. oktober 2020
Referat

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. Bettina har budt velkommen.

3) Godkendelse af dagsorden (B): Godkendt

4) Godkendelse af sidste referat (B) Nåede ikke punkt 9 - Husk at skrive at det er et
referat.

5) Nyt fra elevrådet: Luka og August repræsenterede elevrådet og fortalte om:
● Hvordan det går på skolen - det går godt. Nogle er glade for at samlæse, ikke

så mange konflikter. Der er lidt larm.
● Fælles elevråd på Langeland fortsætter, men er sat i bero

Der skal planlægges Disco
● Juleklippedag med risengrød, bage og juledekorationer i hold
● Der bliver sat sedler op til gode idéer

6) Status på principper. (O)
Princip 19 godkendes endeligt - Princip 19 er godkendt.

7) Månedens kæphest (10 min). (D)
Sasja er denne måneds kæphest med fokus på hvordan man modtages i
institutionen. Børnene er mere trygge, når der er en god stemning, som har en stor
betydning. Det er et fælles ansvar, at der skabes en god stemning af både forældre
og medarbejdere. Herefter en kort drøftelse.

8) Ny skolestruktur (O)
Bettina orienterede om Ny skolestruktur. Vi er enige om at invitere LSK udvalget ud til
et bestyrelsesmøde for at gå i dialog med politikerne omkring skolestruktur.

9) Fremlæggelse af læreplanen (O+D)
V/Jette: Proces, opbygning og hvordan vi arbejder med læreplanen
Jette fortalte om at Læreplanen er dynamisk og hele tiden kan skrive i den.
Personalet komme med egne refleksioner i forhold til den “færdige” læreplan.
Personalet reflekterer i kontekst for at opnå mest mulig ejerskab. Processen har
været bagvendt pga Corona.



Der var stor ros til Nordstjernens Læreplan.

10) Meddelelser (orientering)
a) Fokus på skolen: Bettina fortalte om at Jette og Bettina har fælles kontor. Der

er lavet nyt mødelokale på Jettes gamle kontor. Der er lavet ny mødestruktur:
P-møder (Nordstjernen), skolemøder (skolen) og fælles udviklingsmøder. Vi
er i proces vdr julefest, som aflyses. Medarbejderne er ved at planlægge en
anderledes juledag i åbningstiden. D. 7. januar får vi besøg af Bjørn
Brandenborg, som kommer og ser vores Landsbyordning. Der lavet en ny
drev-mappe til bestyrelsen, som alle kan benytte.

b) Fokus på dagtilbud: Der har været tilsyn i Nordstjernen d. 29. september, som
gik rigtig godt. Jette, Sasja, Marianne H og Bettina deltog.

d) Skolebestyrelsesformand: Intet
e) Personalet (Jette og Annette) Annette fortalte, at vi i hele huset arbejder

bevidst med det gode arbejdsmiljø.

11) Evt.

Vedlagt er princip 19

Næste møde er 18. november


