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Kommunikation på Nordskolen og i Nordstjernen. 

kommunikationspolitik. 
 
Kommunikationen skal leve op til vedtagne visioner, politikker og værdier for Langeland Kom-
mune.  
Kommunikation på Nordskolen og i Nordstjernen bygger på et positivt fokus på dialogen, hvor 
dialog er basis for tillid og udvikling. Ligeledes skal kommunikation på alle planer præges af 
respekt for forskellighed og mangfoldighed.  
For at give kommunikationen de bedste betingelser, er det vigtigt, at alle henvendelser er målret-
tede, præcise og formuleret i lyset af et positivt og resultatorienteret sigte.  
Nordskolen og Nordstjernen ønsker at fremme en kultur, hvor der fortælles konstruktive og posi-
tive historier, som kan inspirere og udvikle.  

God kommunikation på Nordskolen og i Nordstjernen. 

Som udgangspunkt skal alle henvendelser til medarbejdere foregå i arbejdstiden.  
Ved akut behov for kontakt udenfor arbejdstid kontaktes skoleleder eller leder af Nordstjernen. 

Gå altid til nærmeste involverede lærer eller pædagog. 
 
I tilfælde af konkrete spørgsmål eller problemstillinger følges som udgangspunkt kommandove-
jen: Kommandovejen er nærmest implicerede medarbejder.  

Eksempel:  
1. læreren i det pågældende fag / kontaktpædagogen 
2. klasselæreren  
3. skolelederen / lederen af Nordstjernen 

Hvis henvendelsen er af generel karakter kan leder kontaktes i stedet for nærmest implicerede 
medarbejder. Generelle henvendelser kan tillige tilgå bestyrelsesformanden. 
 
Kontakten er direkte, dvs. i form af samtale, telefonisk henvendelse, brev, besked via intranet 
eller e-mail. 
Forældre kan ikke umiddelbart forvente, at direkte henvendelser uden forudgående aftale kan 
behandles af medarbejdere, da der kan være arbejdsmæssige opgaver som ikke kan udsættes. 
Medarbejderen vil så efterfølgende kontakte forælderen for at aftale et mødetidspunkt. 
Medarbejderne besvarer skriftlige henvendelser senest 2 arbejdsdage efter henvendelsen. 
 
Sygemeldinger meldes til skolen eller børnehaven på SMS, besked via intranet eller via e-mail. 
 
Ønsker om fritagelse fra skole sendes til kontaktlærer via intranet eller på e-mail.  
Ved ønske om længere tids fravær pga. ferie udenfor skoleferier inddrager medarbejderen lede-
ren. 
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