
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen
B = Beslutning,
O = Orientering.
D = Drøftelse

Virtuelt møde onsdag d. 10. marts kl. 16:45-18
Google meet - link findes i kalenderen på Aula

Referat

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

2) Velkommen v/ skoleleder
Dejligt vi kan mødes :-)

3) Godkendelse af dagsorden (B)
Godkendt

4) Godkendelse af sidste referat (B)
Fin form vi har fundet med referat mv.

5) Gennemgang af regnskab v/ Birthe (O)
Ønsker nogle det fysisk, kan Bettina eftersende det.
Birthe gennemgår tallene.
Der er bl.a covid-19 personale, løft af folkeskolen- kommunalpolitikere har ikke
regnet  ud fra elevtal men besluttet ud fra en anden fordelingsnøgle - 113000 til
Nordskolen.
Rengøring, pedel mv. er blevet trukket ud af regnskabet fra 1/1-2021
Resultat: -264.000
Nordstjernen: tillægs normeringer - tilskud 221.300 - tilskud til sårbare/udsatte børn -
ca. 218.000 - med tilbagevirkende kraft de sidste 2 år - projekt over 3 år.
Resultat: 45.000
Samlet Budget 2021 Nordskolen og Nordstjernen: 6.803.000
Nordskolen/Nordstjernen får tilskud pga. lille børnetal
Nordstjernens tal reguleres i april og oktober - Udregnes fra børnetal - derfor kender
vi ikke det faktuelle tal pt.

6) Valg af Næstformand
Vi skal have valgt en ny næstformand - Michelle vil gerne stille op.
Alle er enige om Michelle bliver næstformand.

7) Meddelelser (orientering)
a) Skoleleder fokus på skolen: trivsel, økonomi, Corona, Ny medarbejder



Det er en speciel tid og også hårdt. Flere medarbejdere har været ramt af
corona i dec. 2020.
Der er mange opgaver der skal løses, selvom vi er et lille sted.
Vi har sagt farvel til Marianne Vester og har sagt goddag til Mille Nybo. Det
har været en speciel start, og AC, ED og MN er et team omkring 0.-1. kl.
Vi  har meget fokus på trivsel - vi har afholdt fælles trivselsdag
5.-6. kl kommer tilbage i uge 11- en dag om ugen - vi har endnu ikke
modtaget retningslinjerne, men melder ud, når vi vi ved mere. Planen er at
have særligt fokus på trivsel.
Personalet afholder pt MUS samtaler
Vi arbejder med bl.a. med teamkontrakter - vi arbejder mere i teams - vi er
ved at udvikle værdier omkring denne proces - Både Nordskolen og
Nordstjernen arbejder med processen - vi arbejder mod et “VI” - vi arbejder
med kommunikation. Personalegruppen arbejder intenst med det og er åbne
for den nye proces - vi har fælles udviklingsmøder.
Vi vil fremadrettet afholde teamsamtaler udover MUS samtaler

b) Skoleleder fokus på dagtilbud
4 børn er flyttet til Kassebølle i 1. kvartal
Vi får en ny familie der flytter til Lohals :-) - deres barn starter 1. april - de har
været på besøg - Daniel P. kom forbi og fik en snak.
1.april har vi i alt 12 børn
Ny struktur skal igangsættes - vi bliver en fælles gruppe med mulighed for at
gå ud i mindre fællesskaber - uanset børn og voksne skal vi aldrig gå på
kompromis med kvaliteten - høj pæd. faglig kvalitet
Vi vil gerne samarbejde på tværs med andre børnehaver/vuggestuer/skoler
når muligheden byder sig igen.

c)   Elevråd - deltager ikke denne gang, men deltager på næste møde 5. maj
d) Skolebestyrelsesformand

evt. næste år skal Rasmus ud og sejle, det kan have betydning for deltagelse
i møder

e) Personalet (Jette og Annette) børnene er ved at være coronatrætte og vi
savner 5.-6- kl. - fokus på trivsel og Ersen laver trivselsgrupper
Vi har fokus på arbejdsmiljø - der er bedre trivsel - vi har fokus på
perspektivering og tager børneperspektivet
Forårssfo - indslusning i 0.-1. kl. om formiddagen - start i sfo om morgenen og
med om formiddagen - Dorte og Jette er voksne omkring denne gruppe -
genkendelighed, struktur som 0.-1- kl. Dorte er med i 0.-1- kl. Gruppen starter
tidligere i år i skolen, så vi kan skabe deltagelsesmuligheder ind i flere
fællesskaber. Børnene er i børnehaven ml. 11.45-sfo start hvor de går med
Cecilie i sfo.

8) Arbejdspunkt Udvikling og bosætning - hvor er vi og hvordan kommer vi videre? (D)
Bettina har kontakt til flere medier, men det er pt svært at komme igennem. Kontakt
til it vedr udstyr til at filme, mangler en afklaring.
Bosætning - dem der meldte sig som kontaktfamilier har intet hørt - måske står det
på kommunens hjemmeside.



Bosætningskonsulent - hvad blev der af det - de ideer Mads kom med - er der nogen,
der løber videre med de ideer - vi er ikke informeret om, hvordan der bliver arbejdet
videre.

9) Status på ny skolestruktur (O)
Orientering ved Bettina - umiddelbart fortsætter vi som hidtil - der er ikke meldt andet
ud

10) Forældremøde - virtuelt: input/oplæg (D)
Vi afholder forældremøde, da vi gerne vil have forældrene tæt på. Forslaget er, at
man tjekker ind på et link og så vil der være en fælles del, hvor der vil være lidt info
fra skolen. Efterfølgende kan man logge sig på et klasselink og høre nærmere om sit
barns klasse.
Vi vil gerne høre, om forældrene vil komme med nogle input til indhold på mødet.
forslag : vise hvad børnene laver - tegninger, skulpturer, regnestykker mv. De
udstillinger vi plejer at lave kan vi vise virtuelt. Sfo vil gerne vise deres lokale frem.
Visualisere hvor børnene sidder - sidekammerater fx. hvad har vi i klasselokalet mv.
hvordan ser der ud.
Fagligt - hvad arbejder vi med - er det gange el. plus mv. - hvilke bøger arbejder vi
med.
Mulighed for at koble sig på flere klasser har man flere børn.

11) Evt.
Vi aflyste et bestyrelsesmøde i januar 2021. Forslag: Skal vi afholde et ekstra møde
inden 5. maj?
Forslag er i april.
Michelle, Rasmus og Bettina melder en dato ud og dagsorden


