
Bestyrelsesmøde for Nordskolen og Nordstjernen  

 

Onsdag d. 9/3-2022. Kl. 17.15- 19.15 

 

B = Beslutning 

O = Orientering 

D = Drøftelse 

 

Deltager: Britt, Dorte, Rikke, Daniel, Esben, Michelle, Anette, Annette 

Afbud: 

 

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. Nyt fra: 

- Konstitueret skoleleder (O)  

- Britt er konstitueret som leder, indtil videre til sommerferien. 

- Der er lavet national trivselsmåling og efter d. 20/3, vil det være muligt at tilgå 

resultaterne. 

- Arbejdstilsynet har været på besøg, og der skal laves solafskærmning i tre lokaler grundet 

varme. 

- Der skal laves høringssvar omkring kommende besparelser på skoleområdet inden d. 19/4.  

- Der er ansat en ny lærer, som starter d. 21/3. 

- Der kommer nyt skema som træder i kraft d. 21/3.  

  

- Dagtilbud (O)  

- Der mangler tilkaldevikarer i børnehaven.  

 

- Formand (O + B)  

- Efter ønske fra personalet vedtages det nu at kommende referater fra bestyrelsesmøder 

også sendes til alt personale på aula.  

 

 

5. Valg til skolebestyrelsen og forældreråd (O + B) 

- Valg til skolebestyrelsen og forældreråd foregår d. 28/3 kl. 16.45. 

Der planlægges et arrangement i gymnastiksalen fra kl. 16.45 til kl. 17.15, hvorefter der vil 

være valgmøde i aulaen. Herefter arrangeres der fællesspisning.  

Det aftales at Britt og Michelle mødes snarligt (uge 11) og laver et fælles opslag på aula 

omhandlende d. 28/3.  



- Der arrangeres forældrekaffe i aulaen d. 25/3 kl. 14-15.30. Medlemmer fra bestyrelsen er 

deltagende. Det aftales at Britt laver et opslag som sendes ud på aula.  

 

 

6. Evt.  

- Der aftales at børne- og skoleudvalget inviteres til møde d. 24/3, og d. 6/4, og at der 

afventes svar om valgt dato. Uafhængigt af hvilken dato udvalget vælger, afholdes ordinært 

bestyrelsesmøde på den ledige dato. 

Det aftales at Michelle ringer til Lone Bjerregaard for at aftale yderligere.  

 

 

 

 

 


