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

Referat til bestyrelsesmøde
tirsdag d. 8. juni kl. 16:30-18:30

Tilstede: Mette, Michelle, Esben, Daniel, Rikke, Bettina, Annette, Anette, Jette
Afbud: Rasmus, Luka, August

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

2) Velkommen v/ skoleleder

3) Godkendelse af dagsorden (B)
Godkendt

4) Godkendelse af sidste referat (B)
Godkendt

5) Status på den nye FB side og vores “vindue” udadtil generelt. Skal vi nedskrive
principper for brug af FB, Aula, Min uddannelse mv? (D+B)
Vores facebook side er oppe at kører :-) BG og Lena er administratorer

Vi har indhentet samtykke til brug af billeder, og det er få der mangler at svare
og få der ikke ønsker deres barn på fb/hjemmeside

Vi er i en opstartsfase, men har allerede fået det bredt ud.

Vi har fået mange gode tilkendegivelser og folk der synes, det ser godt ud.

Vi taler af og til med børnene, om de også synes det er ok,vi lægger deres
billede ud, fx. portrætbilleder, også selvom forældrene har givet deres
tilladelse.
Vi kan notere det i vores principper.
Vigtigt vi er opmærksomme på, hvad børnene føler og tænker om det.

Hjemmesiden er vi ved at opdatere. Det er BG og Lena der arbejder med det.
Det er en længere proces.

Forslag: Nedskrive principper for Aula, FB, Min uddannelse



Forslag: Vi kan tilføje det under vores princip med kommunikation. Hvad er
princippet for brug af fx. FB, og hvad vil vi med det.
Min uddannelse er integreret i aula.
Kommunikation på aula - målrette hvem man skriver til og svarer. Sætte hele
klasseteamet på besked, hvis det er fx. noget praktisk.
.
Snak om mængden af informationer.
Begivenheder kan fx. lægges i kalenderen, så man altid kan se det som
forældre.

Mængden af opslag på fb: Det er så godt :-) Det har været nogle fede opslag,
den gode historie, viser god energi. Vigtigt der er en historie at fortælle og det
har indhold.

Beslutning: Der er bred enighed til, at vi får formuleret det som principper.
Vi nedsætter en ad hoc gruppe på mødet til august.

6) Principper. (O)
Annette Nowack deltager, men mangler 1-2 mere fra bestyrelsen

Princip for undervisningens organisering:
Der arbejdes ml dette møde og næst møde i august.
Til august mødet kommer forslaget på, og man har mulighed for at komme med
input.
Indhold: fx. timetal, skoledagens længde, understøttende undervisning,
valgfag, samarbejde med lokalområdet, holddeling, arbejde med elevernes
trivsel, sociale relationer og faglighed.

Beslutning: Vi nedsætter to ad hoc grupper for de to principper :
Kommunikation og undervisningens organisering. Vi har aftalt en forlænget
arbejdsperiode, så det fortsætter i det nye skoleår 2021/2022

Kommunikation: Anette D., Michelle
Undervisningens organisering: Annette, Rikke, Jette

7) Månedens kæphest (10 min). (D)
udgår

8) Fødselsdagsugen i august. Hvad er status og hvad er bestyrelsens rolle? (D)
Vi fylder 10 år. Vi har besluttet det skal være en festuge. Vi laver værksteder:
Bordpynt, kosmetolog, underholdning, madlavning mv.
Vi holder det om torsdagen 12. august. Officiel reception, fest om aftenen.
Vi har snakket om at lave en gave: T-shirt, klistermærke, mulepose mv.
Tale fra en fra bestyrelsen til receptionen. Anette vil gerne holde talen.
Evt. Kahoot fra elevrådet.
Intern drøftelse vedr. indhold af talen.



Som udgangspunkt er det Formanden der holder talen. Michelle spørger
Formanden
Anette og Jette laver talen, hvis Formanden er forhindret Man er velkommen til
at komme med input.
Ideer fra lokalhistorisk arkiv.
Praktiske opgaver:
vagt ved forskellige boder, hoppepude, madlavning. Evt helstegt pattegris,
pølser, tærter, salat - Anette og Christian kan evt. donere grisen. Ejnar evt
levere udstyr og en anden stå for tilberedningen.
Hjælp fra forældre i løbet af dagen.
Festudvalget laver et program for dagen og overblik over opgaver. Melder ud
herefter.

9) Meddelelser (orientering)
● a) Skoleleder fokus på skolen
● Trivselsmidler: Vi har valgt at bruge dem på nogle undervisningsture i

forbindelse med LOMA. Tur til Skovsgaard. Tur til den selvforsynende
landsby i Hundstrup.

● Elevrådet fik også nogle penge fra puljen. De har indkøbt bolde og
sandlegetøj.

● Vi har haft besøg af DISPUK i 2.-3. klasse. Trivselsforløb. Eleverne skulle
bl.a. dele deres følelser under Corona, sætte ord på deres trivsel mv. Der
vil være noget opfølgning til klasseteamet.

● Sommerafslutning: Vi vil gerne mødes :-) Musikskolen kommer. Vi
inddeler i zoner. Dorthe laver muffins sammen med drengene fra 4.-5.-6.
kl.

● Dagtilbud holder sommerafslutning d. 23. juni kl. 14-16.
● Vi får nye elever. En dreng i 2.-3. kl. En pige i 2.-3. kl er startet i maj. evt.

2 elever mere der kommer på rundvisning i den kommende uge. I
Dagtilbud er der startet en pige.

b) Skoleleder fokus på dagtilbud
● Snak om udvidet åbningstid. Ligeledes har vi fx. pt. 2 lukkedage. Det

kan give nogle udfordringer. Kvalitet og lukketid kan være svært at
forene. Ferier kan være svære at dække med fast personale, der også
skal afvikle ferie. Vi er nødt til at benytte os af vikarer.

● Har vi som bestyrelse en pædagogisk holdning til ferieafvikling? Hvad
tænker vi om ferie?

● Forslag fra bestyrelsen: skrue ned for ambitionen i ferierne og få
vikarer, fx. pæd. studerende.

c)   Elevråd
d) Skolebestyrelsesformand
e) Personalet (Jette og Annette) - god plantedag - dejligt med

forældreopbakning.

10) Evt.



Hvor er vi i forhold til Skolemad ?- evt. skolemad.nu el. ABC skolemad (
samarbejde med lokale) LOMA - punkt til næste møde

Tilflytterhistorier - evt. lægge det ud til forældrene igen - historier fra et
børneperspektiv


