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

Deltagere:Esben, Anette, Annette, Mette, Michelle, Daniel, Bettina, Jette
Afbud: Rikke, Rasmus, Sanne

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5. maj 2021
Kl. 16:30-18:30

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

Snak om det faldende børnetal, bl.a. i Nordstjernen

2) Velkommen v/ skoleleder

Dejligt vi kan se hinanden igen :-)
Michelle er ordstyrer

3) Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendt

4) Godkendelse af sidste referat (B)

Godkendt

5) Nordskolens timefordelingsplan (G)
Ved Bettina

Vi skal efterleve ministeriets timefordelingsplan. Vi har samlæste klasser. Bh- klasse
skal ende på et totalt antalt timer,  men ikke med faste fag, men grundet
samlæsningen får de fastlagte fag.
Vi skal beslutte, om vi fortsætter som skoleåret 2020/2021 eller vi skal følge
ministeriets plan. I indeværende skoleår har den samlæste klasse samme antal
ugentlige timer.
Vi kan konvertere nogle timer til to-lærer timer. På den måde kan vi reducere det
faste ugentlige timeantal. Det har vi gjort i det indeværende skoleår.

Det er vigtigt, vi kan holddele, da der kan være en stor forskel på alderen i den
samlæste klasse. Vi skal gøre brug af vores skolepædagog, det giver en større
fleksibilitet.
Skolepædagogen laver trivselsaktiviteter 20 min. hver dag. I den store pause. Det er
et tilbud for alle børn.



Forslag:
0. kl. skal have færre timer end 1.-2. kl.
De kommende forårssfo børn får mulighed for at være sammen med 0. kl. i sfo.
0. kl. får  Ialt 22 timer ugentligt
Vi holder to - lærer  systemet.

6) Status høringssvar (O + D) - Bosætning
Ad hoc gruppe orienterer

Der er er lavet et link til en hjemmeside med “Flyt til Langeland”
Vi synes, der mangler noget fra Nordlangeland, det er meget centreret omkring
Rudkøbing. Vi vil gerne gøre opmærksom på, hvad vi tilbyder på Nordlangeland.
Vigtigt at gøre opmærksom på, at der arbejdes på at gøre netforbindelsen bedre på
enderne af Langeland. Flere folk laver hjemmearbejde, vigtigt vi gør opmærksom på
at netforbindelsen er noget der er fokus på på Langeland.
Tilflyttere skal gøres opmærksomme på, hvilke fritidsinteresser der udbydes på hele
Langeland og hvor de ligger. Evt. hvordan man løser det logistisk. Politikken må
gerne have mere fokus på hele Langeland og ikke mest centreret på midtlangeland.
Have mere fokus på der er mange landejendomme liggende i en skøn natur.
Det er vigtigt, der investeres nogle penge, så bl.a. fritidsaktiviteter udbydes på
samme niveau alle steder på øen. Placere fritidsaktiviteter forskellige steder på øen,
så det ikke er en konkurrence. Samarbejde mellem foreningerne. Forslag : Lave et
foreningsråd. Organisere samkørsel, bustiderne skal justeres, så de tilpasses
aktiviteterne..
Opmærksomhed på lejeboliger, så man ikke nødvendigvis skal købe et hus.
Samarbejde med større virksomheder.
Ansætte en bosætningskonsulent i kommunen.
Udvalg: Bettina og Esben.
Til kommunen: Husk at læse korrektur på det I sender ud ;-)

7) Status på principper. (O)
Nedsættelse af ny ad hoc gruppe til udarbejdelse af princip 11: Princip for
undervisningens organisering

Ad hoc gruppe: Annette er med, men vi vil gerne have flere der byder ind. Inden
næste møde skal gruppen være nedsat. Der skal være 2-3 stk.
Hvordan tænker vi undervisningen skal bygges op hos os. har vi fx. bevægelse, el.
hvordan tilgodeser vi alle børn i en samlæst klasse

8) Månedens kæphest (10 min). (D)
Michelle
spil - teambuilding

9) Meddelelser (orientering)
a) Skoleleder fokus på skolen - pop-up kaffe - det vil vi gerne fortsætte med. Evt.

byde ind med nogle aktiviteter/underholdning for både små og store. Husk
påmindelse på aula og skilte.



Arbejdstidsaftale - ikke afsluttet endnu
Nordskolen/Nordstjernen har 10 års fødselsdag til august.
Vi vil lave en festuge som slutter af med en stor fest om torsdagen - alle inviteres

- forslag er helstegt pattegris som menu. Vi vil desuden afholde en mere
officiel reception. Bestyrelsen må gerne byde ind

Store plantedag 21. maj - restriktioner overholdes selvfølgelig. både skole og
dagtilbud deltager

Nye børn - 1 pige i børnehaven - 1 pige i 2.-3. kl.
nyt projekt i samarbejde med Skrøbelev skole - skoleskak
Lena er blevet ansat i flexjob her. Vi har også Tina i flexjob. Deres løn refunderes

af kommunen
Vi får 2 pædagogstuderende fra august 2021
Det har været en udfordrende periode skolen har været igennem, personalet har

skulle kunne omstille sig meget.
Vi har fået nogle penge til trivsel - skolen skal til Skovsgaard og den

selvforsynende landsby - elevrådet har også modtaget nogle penge.
b) Skoleleder fokus på dagtilbud
c)   Elevråd - deltager ikke - inviteres til næste møde
d) Skolebestyrelsesformand
e) Personalet (Jette og Annette) - affaldsindsamling - børnene var meget

engagerede
Besøg i skattekisten på Strynø - inspiration til pædagogik og struktur - kultur mv.

10) Evt. Forslag :Facebook - skolens side - være en åben gruppe så vi kan vise alle de
gode historier - finde ud af hvem der er administrator på den nuværende side.(AC
forsøger at finde ud af det).
Det skal være den samme person der står for det - eller et par stykker
Michelle vil gerne arbejde videre med det. Vi skal vælge en medarbejder til det.


