
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen 
Tirsdag d. 14/12-2021. Kl. 17.15 – 18.15

B = Beslutning,
O = Orientering.
D = Drøftelse

Deltager: Jette, Anette, Esben, Annette, Michelle, Daniel, Troels, Rikke
Afbud: Lars (var med telefonisk til sidst)

1. Velkommen v/ konstitueret skoleleder (O)

Jette byder velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendt.

3. Godkendelse af sidste referat (B)

Godkendt.

4. Konstituering af bestyrelsen (D+B)

Michelle vælges som formand.
Lars vælges som næstformand.

5. Lone Bjerregaard vil gerne deltage til mødet d. 5/1-2022 (D+B)

- Vi ønsker at prioritere at der bliver meldt ud omkring en løsning hurtigst muligt. Vi
vil gerne have en klar udmelding om den videre plan for ledelsen på skolen.

- Vi ønsker klare retningslinjer for hvor vi skal henvende os som bestyrelse i forhold
til evt. problemstillinger.

- Hvis Lone har mulighed for det, så ønsker vi at hun deltager ved hele mødet d.
5/1-2022.

- Der er behov for at der tages stilling til det praktiske omkring administration af
hjemmeside og facebookside.

6. Evt.



- Princip for undervisningens organisering:
Rykkes til fremtidigt møde.

- Bestyrelsens synlighed:
Det er vigtigt at vi som bestyrelse er synlige og tilgængelige for alle forældre på
skolen og i dagtilbuddet. Det besluttes derfor at Michelle udsender besked til alle
forældre omhandlende hvem bestyrelsens medlemmer er, hvordan vi kan kontaktes,
og hvad vi kan kontaktes om.
Det aftales at Michelle kontaktes hvis forældre henvender sig med noget som skal på
dagsordenen ved fremtidigt bestyrelsesmøde.

- Referat:
Det besluttes at Michelle fremover skriver referat, og udsender dette til bestyrelsen
hurtigst muligt efter hvert møde. Bestyrelsen har derefter 7 dage til at komme med
rettelser/tilføjelser, og efter 7 dage godkendes referatet og lægges på hjemmesiden.
Referatet sendes også til alle andre forældre på skolen/i dagtilbuddet efter
godkendelse, sammen med dato for næste bestyrelsesmøde.

- Mødeindkaldelser:
Det aftales at Michelle fremover opretter indkaldelser til bestyrelsesmøde, og at
dagsorden og evt. bilag vedlægges i selve indkaldelsen i kalenderen på aula.


