
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen  

 

Torsdag d.2/6-2022. Kl. 17.15- 19.15 

 

B = Beslutning 

O = Orientering 

D = Drøftelse 

 

Deltager: Britt, Esben, Dorte, Michelle, Annette 

Afbud: Rikke, Daniel, Anette 

 

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

 

 

2. Velkommen v/ konstitueret skoleleder (O) 

- Britt byder velkommen. 

 

3. Godkendelse af dagsorden (B) 

- Godkendt. 

 

4. Birthe – regnskab (O)  

- Birthe orienterer omkring Nordskolen- og Nordstjernens regnskab.  

 

 

5. Timefordelingsplan (B+D)  

- Britt orienterer om forslag til timefordelingsplan. Beslutning om timefordelingsplanen 

rykkes til første møde efter sommerferien, grundet mangel på tilstedeværende 

stemmeberettigede. 

 

 

6. Nyt fra: 

- Konstitueret skoleleder (O)  

 

- Emneuge var god og der var god opbakning. 

- Fodboldstævner gik godt. 

- Der er indbudt til sommerfest d. 16/6. Forældre medbringer selv mad og service, men der 

sælges drikkevarer fra forældreforeningen.  

- Ny elev i 3 klasse.  

- Der er kommet nye opdaterede flyers.  

 

- Dagtilbud (O)  

 

- Nyt barn er startet.  

 

- Formand (O)  

 

- Forældrerådet har konstitueret sig, Thomas og Michelle repræsenterer Nordstjernen på 

bestyrelsesmøder i det nye skoleår startende fra august 2022.  



- Michelle besøger friskoler og børnehaver i sommerferien.  

- Esben og Michelle har deltaget i de arbejdsgrupper der blev dannet efter borgermødet d. 

9/5 2022. Skolebestyrelsen fungerer som selvstændig arbejdsgruppe med mulighed for 

sparring med de øvrige nyoprettede arbejdsgrupper.  

 

7. Hjemmeside, hvad kan vi gøre? (B+D) 

- Vi aftaler at tale med branding-arbejdsgruppen omkring billeder til hjemmesiden.  

- Vi afventer nyt fra Britt, samt afventer at danne intern arbejdsgruppe efter sommerferien. - 

- Vi er åbne for at tekst og billeder evt. kan laves i sommerferien. Ser vi noget på 

hjemmesiden som simpelt kan ændres giver vi besked til Britt.  

 

 

8. Evt.  

Velkomst af nye elever/lærere/pædagoger (Esben) 

- Der findes arbejdsgang til dette.  

 

Planlægning af første bestyrelsesmøde i næste skoleår  

- Vi aftaler at første møde afholdes d. 9/8 2022 kl. 17.15- 19.15. Michelle sender invitation 

til bestyrelsesmedlemmer på Aula.  


