
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen
Mandag d. 25. okt. 2021 kl. 17.15-19.15

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

B = Beslutning,
O = Orientering.
D = Drøftelse

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

2) Velkommen v/ skoleleder

3) Godkendelse af dagsorden (B)
Elevrådet har ikke mulighed for at deltage
Godkendt

4) Godkendelse af sidste referat (B)
Godkendt

5) Borgermøde onsdag d. 27. oktober kl. 19-20: Hvem og hvad?

Der vil være 4 politikere der deltager i panelet.
Vi har haft en kort drøftelse om, hvad det betyder, at have en skole på
Nordlangeland.

Gode spørgsmål til politikerne i forhold til at bevare enderne på øen.

6) Fælles møde mellem skole/forældrebestyrelserne på Langeland: Hvem deltager?
Rikke, Rasmus, Michelle deltager.

7) Status på principper. (O)
Åben skole - Der skal nedsættes en gruppe til at arbejde med princippet - pkt.
udsættes til næste møde.
Princip om kommunikation - vedlægges som bilag til næste møde og drøftes
Princip om undervisningens organisering - vedlægges som bilag til næste møde og
drøftes

8) Månedens kæphest (10 min). (D)
Udgår
Pkt udgår fremadrettet

9) Meddelelser (orientering)
a) Skoleleder fokus på skolen
● Samarbejde og aktiviteter med andre skoler



Vi er begyndt at deltage i aktiviteter ud af huset - skolearrangementer,
koncerter, biograftur, idrætsaktiviteter mv. Det er både børn og voksne glade
for. Vi vil også gerne afholde nogle aktiviteter og invitere de andre skoler ud til
os.
0. klasser på hele øen inviteres  til Loma dag her på Nordskolen

● Morgensamling om fredagen
Det er hyggeligt.
Vi skal måske være opmærksomme på længden.

● Studerende afsluttet
De følte sig godt taget imod.
Godt læringsudbytte - gode muligheder for at være på tværs af flere klasser
og dagtilbud

b) Skoleleder fokus på dagtilbud
● Evaluering af Læreplanen

Den er dynamisk, så vi arbejder løbende med den.
Vi arbejder bl.a. med Læreplansblomsttæppet. Evalueringen er lagt på
hjemmesiden.

● SFO aktiviteter
Cecilie er kommet tilbage igen efter en længere sygemelding.
Aktivitetskalender sendes ud månedligt
Læselyst - vi har indkøbt bl.a. en læsehule og headset - hvor flere børn kan
høre samme historie på en gang.
Vi har bl.a. investeret i en stor rist til bålet, vi har bål minimum en gang
ugentligt.

c)   Elevråd
Udgår

d) Skolebestyrelsesformand

e) Personalet (Jette og Annette)
● Annette - Sund mad og bevægelsesuge i skolen

Hele skolen deltog.
Bl.a. dialog om sund og usund mad, lavede mad i køkkenet, besøg ud af
huset, bålmad, løb i nærområdet, en dag med madlavning med Christian
Pichardt. Afsluttede med trimdag - løb, cykling og skattejagt. Børnene havde
selv lavet sunde snacks til trimdagen.
God uge med mange gode oplevelser og børnefællesskaber på tværs af
alder.
Besøg af en medarbejder fra Arla d. 26. okt. 2021 - arbejde med smage

● Jette - Sund mad og bevægelse i dagtilbud
Vi dansede, snakkede om sund mad, havde maddag - hvor vi lavede mad
sammen.



10) Evt.
Pkt til næste gang - søgning af fonde


