
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen

B = Beslutning,

O = Orientering.

D = Drøftelse

Onsdag d. 15. september 2021 kl. 16:30-18:30

Referat

Til stede: Rasmus, Esben, Daniel, Rikke og Anette Dehn

Afbud: Jette, Annette Nowack og Michelle

Udeblivelse: Mette

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 principper. (O)
Annette Nowack, Jette og Rikke - status på princip for undervisningen

Der er taget udgangspunkt i Skole og forældres materiale. Gruppen er ca. halvvejs
med princippet. Gruppen foreslår, at der laves et separat princip om Åben Skole,
fordi ÅS er en stor del af Nordskolen. Dette er der enighed om, at det er en god idé.
Rikke sender et udkast ud til bestyrelsen inden næste møde.

- Anette Dehn og Michelle – status på princip for kommunikation

Anette udsender et udkast inden næste møde



6. Månedens kæphest (10 min). (D) Udgår

7. Tidspunkt på bestyrelsesmøderne – skal tidspunktet rykkes? (D og B)

Alle luftede deres synspunkter. Bestyrelsen blev enige om at fremtidige møder ligger
17.15-19.15

8. Skældud fri skole (D)
Bestyrelsen har vendt punktet, det er spændende at drøfte skældud fri skole. Vi tager
det op på et senere tidspunkt.

9. Evaluering af forældremøde i skolen (D)
● Godt at der var fælles oplæg og bagefter ud i klasserne.
● Svært, hvis man har børn i flere klasser
● Mere synlighed fra bestyrelsen
● SSP oplæg var en lille smule langt
● Forslag om 1 fællesmøde med fællesspisning og 3 “alenemøder” i klasserne
● Forslag om et fælles bestyrelses pp, som alle i bestyrelsen kan vise på

møderne
● Forslag om at tidspunktet rykkes
● Godt at børnene kunne blive passet/være med

10. Meddelelser (orientering)

a) Skoleleder fokus på skolen
Bettina orienterede om trivselsundersøgelsen for både indskoling og mellemtrin.

begge skolerapporter er flotte, men skolen vil arbejde på, at forbedre
medbestemmelsen for alle elever. Måske har besvarelserne også haft
baggrund i hjemmeundervisningen? I indskolingens skolerapport kan man se,
at flere elever oplever at de har hovedpine/at der er mere uro. Dette kan
ligeledes være en effekt af at have været hjemme længe og at det for de
yngste kan tage længere tid at indfinde sig igen i skolens rammer. Til
gengæld er den sociale trivsel HELT i top. 100 % på mellemtrinnet har aldrig
mobbet nogen!

Morgenbollerne er en succes.
Vi har et rigtig godt samarbejde med PPR, hvor vi oplever, at medarbejderne får

gode redskaber/sparring til praksis
Der er lavet nyt tilsynsskema i skolen, gælder fra mandag d. 20. september 21
b) Skoleleder fokus på dagtilbud
Forældremøde afholdt med stor og meget positiv opbakning.
c)   Elevråd
Bettina fortalte at der havde været valg til elevrådet. Ny formand og ny

næstformand. Skole har holdt fødselsdag, hvor elevrådet sørgede for quiz og
en vinder af quizzen. De fine gaver Skolen og dagtilbud fik, har elevrådet
fordelt ud til alle børn på en morgensamling.



Det har været begrænset med elevrådsmøder pga nedlukning.
d) Skolebestyrelsesformand Udgår
e) Personalet (Jette og Annette) Udgår

Evt.


