
Tirsdag d. 24. august 2021 kl. 16:30-19

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

Tilstede: Rikke, Rasmus, MIchelle, Daniel, Bettina, Esben, Jette
Afbud: Annette, Anette D., Mette

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

2) Velkommen v/ skoleleder

3) Godkendelse af dagsorden (B)
- pkt 8 udgår

4) Godkendelse af sidste referat (B)
- Godkendt

5) Hvordan kan vi gøre os selv mere attraktive som skole/dagtilbud v/Marianne
Høgsbæk (D)

- Vi er en lille skole, dette giver til tider store udfordringer. Vores samarbejde
med Ørstedskolen fungerer fint, men vi kan ikke rigtigt sammenligne os med
dem.

- Marianne har læst en artikel om en lille skole, der laver nogle forskellige tiltag.
- Personalegruppen har et ønske om at besøge en lille skole i Vejle, hvor vi evt.

kan sparre lidt med dem og spejle os i dem. Vi vil gerne blive endnu bedre og
søger nye redskaber til at hverdagen/pædagogikken/sammenlæste
klasser/undervisning/trivsel mv

- Personalegruppen ønsker bestyrelsens opbakning til at tage afsted en dag
sammen som personalegruppen i skolen, hvis skolen i Vejle går med til et
besøg af os. Fx. få forældrene til at være hos børnene den dag.

- Realistisk bud er inden for det næste halve år.
- Beslutning: Bestyrelsen har besluttet at bakke op. Bettina tager kontakt til

skolen i Vejle.

6) Høringssvar ang Nordstjernen V/Bettina.(D)
- Nordstjernen er udfordret i forhold til det faldende børnetal og udvidet

åbningstid. Det faste personale ska bl.a. afvikle ferie. Vi vil ikke gå på
kompromis med kvaliteten.

- Vi har regnet på det i forhold til lukkedage. Vi har haft en økonomikonsulent
indover til at regne på det.

- Vi har fremlagt det i LSK udvalget - vi vil gerne være med til at finde løsninger.



- Politikerne ønsker at få bestyrelsen og forældrene på banen, så de får deres
stemme ind i det.

- Vi har fået inspiration fra BUPL Fyn - garantiordning
- Vi får pt et halvt årsværk hvert år - Kan der rykkes ved det fx?
- Vi skal gøre opmærksom på alt det vi gør i forhold til bosætning
- Gøre opmærksom på os selv - vise hvad vi særligt kan
- Ideer - anvende pengene til oplæring af vikarer - anvende folk i

arbejdsprøvning - unge vikarer der ønsker faget på sigt - fast afløser
- Muligheden for at politikerne støtter projektet i en længere periode - fx. 3 år

ligesom den lille skole i Vejle. Vil give noget ro og understøtte kvaliteten
- Gøre opmærksom på politikernes egen bosætningspolitik
- Der er deadline 3. sep. for høringssvaret.
- Hvem udarbejder et høringssvar: Rasmus, Bettina, (Michelle) Deadline for

bestyrelsen er tirsdag d. 31. aug 2021. Vi holder et møde kl. 17.15, hvor der
har mulighed for at komme og give input til det færdige høringssvar.

7) Status på principper. (O)
Nyt fra Ad-hoc grupperne om den videre proces
Kommunikation: Anette D., Michelle
Undervisningens organisering: Annette, Rikke, Jette

Grupperne arbejder videre og fremlægger noget til næste møde.

ABC skolemad - udskudt til næste møde

8) Månedens kæphest (10 min). (D)

Udgår

9) Meddelelser (orientering)
a) Skoleleder fokus på skolen
- Personalet på skolerne i Langeland kommune har været til Louise Klinge

inspirationsdag
- Lokalaftale er vedtaget 10. juni 2021 - BG og AC arbejder med

puljerne/opgaverne
- Samarbejde med PPR - sparring til personalet. Alexander Jul Duedal

observerer bl.a. i klasserne og kommer med sparring til medarbejderne
- Alexander deltager også i vores fælles udviklingsmøde - personalet skal

arbejde med identitetsdannelse på arbejdspladsen
- Fødselsdagen - det var en god måde at komme i gang på efter sommerferien
- Alle havde en super uge og super dag
- Fokus på trivsel
- 3.-4. cykelklasse - cykler ofte afsted og laver udeskole
- Mille har fagfaglige fag
- Mobiltelefoner - for nogle elever fylder de meget i hverdagen - vi har besluttet,

at det er de yngste elever(0.-1.-2. kl) der afleverer mobilen hver dag, da det er
denne afdeling der oplever flest udfordringer



- forældremøde 7. sep. Peter Hellersted fra juniorklubben kommer og fortæller
om digital dannelse, det varer 1 times tid. Der er efterfølgende afsat 1 time i
klasserne

- Vi har lavet en ny folder :-)

b) Skoleleder fokus på dagtilbud
- Dagtilbud - forældremøde 13. sep.
- projekt i dagtilbud - vi har deltaget i 3 år - børn i udsatte positioner. Dorte

Pædagog er startet på en diplommodul  i denne forbindelse.
c)   Elevråd - udgår
d) Skolebestyrelsesformand
- Efter corona kunne det være fantastisk at vi kan arbejde videre med det vi

gerne vil
e) Personalet (Jette og Annette)
- Henrik i afklaringsforløb i 13 uger - Forsøgsordning: bager bl.a. boller til

morgenmad - vi oplever en udfordring her, flere elever har ikke spist
morgenmad

- Vi har forskellige vikarer - Fået Laura og Andreas - de er gået ind i det med
stor energi - børn og voksne har taget godt imod dem.

- Andrea stopper 1/9-21
- Nordstjernen deltager i et arrangement i Tullebølle Kirke i samarbejde med

Sabina fra musikskolen

10) Evt.
- Mødetidspunktet for bestyrelsesmødet - er der mulighed for at rykke det fx.

17-17.15? Besluttes på næste møde
- VI har fået en ny engelsk familie
- En forældre foreslår vi udarbejder et velkomstbrev
- Forslag : Bestyrelsen laver en lille video om hvad deres rolle er mv.
- Forslag til et fokusområde: Skældud Fri skole - punkt næste gang


