
 

NORDVESTSKOLEN  

SKOLEBESTYRELSESMØDE  

10. januar 2022 kl.: 19.00 på Teams 

REFERAT 

Gæster: Skoleleder Jan Andersen og skoleleder Pernille Daarbak 

 
1. Meddelelser  

 
 

Elevrådsrepræsentanter: Ikke deltagende grundet Covid-19 situationen.  
 
 
Medarbejderrepræsentanter:  

 
  

Højene: Kenneth fortæller hvordan det fungerer på Højene Skole med selv-test-systemet og om hvordan 
oplevelserne har været med onlineundervisningen. Der skal være prøver i denne uge i HDS, billedkunst og 
madkundskab, det drøftes ellers lige nu, hvorvidt disse bør udsættes på nationalt hold.  
 
 
Lundergård: Carsten fortæller at 7. og 8. klasserne har lavet nogle rigtig fine film om værdigrundlaget i en 
emneuge. I og med at filmene er lavet af eleverne ses det tydeligt, hvad eleverne lægger vægt på i vores 
værdigrundlaget. Det er blevet til 4 små film af 2-3 minutter. Filmene kan bruges i mange sammenhænge og dette 
drøftes. Jan fortæller, at det har været en rigtig lærerig proces for eleverne at deltage i.  
Michael Harritslev fortæller, at han skal mødes med de lærere, som har været med i produktionen af filmen for at 
aftale hvordan filmene kom ud over scenekanten.   
 

 
Bjergby: Lise fortæller at det er gået stille og roligt med at have fået eleverne tilbage på skolen. Der opleves 
elevfravær, mens der ventes på testsvar og da forældrene er påpasselige er der for øjeblikket ikke den store 
smittespredning på skolen.  
 
 



Skolebestyrelsesformanden: ikke noget at bemærke.  
 
 
Ledelsen: Michael: vi skal have afklaret, hvordan vi ønsker at afholde de næste skolebestyrelsesmøder. Dette 
drøftes og der besluttes at det aftales før møderne i februar og marts, hvordan møderne holdes. Der vil være 
mulighed for både at mødes fysisk og at de der ønsker det deltager online.  
 
 
 
 

 
1. Siden sidst 

Belønningsskiturene til skolepatruljerne (for Højene og Lundergård) har vi måtte aflyse grundet 
smittetrykket og indrejserestriktionerne i Sverige. Hvis der bliver mulighed for at afholde turen senere, vil 
dette blive overvejet.  
Der er lavet aftale om hvordan der sættes chikaner op omkring Højene Skole, så der ikke kan køres stærkt 
hverken på cykel eller knallert rundt om skolen.  Arbejdet påbegyndes, når sneen er forsvundet.  
Regnskabet for 2021 er ved at blive færdigopgjort. Det tegner fint for skolen og ligeledes gør budget 2022, 
hvilket bl.a. tilskrives den forholdsvist nye tildelingsmodel.  
Pernille Daarbak fortæller at café-mødet, på Højene Skole, for kommende 7. klasses elever og forældre 
også bliver aflyst, grundet Covid men vil blive afholdt på en eller anden alternativ måde.  
 
Michael fortæller, hvordan vi, i skrivende stund, håndterer de nyeste corona-restriktionerne.  
Skolelederne og personalet fortæller hvordan vi håndterer undervisning i de fag, hvor forskellige klasser 
ellers er blandet. De valgfag, som skal til prøve snart, må blandes.  
Michael fortæller hvordan test-setuppet har udviklet sig de seneste uger og at der nu udleveres 2 testkits 
pr. elev hver fredag. Der anbefales at eleverne testes søndag og onsdag. Derudover er der suppleringstests 
på skolerne, hvor testkorpset kommer på skolen. Suppleringstestene er for de elever, som af en eller 
anden grund ikke kan testes hjemme. Michael fortæller, at der er et faldende antal henvendelser fra 
bekymrede forældre. Mikkel spørger til de ansatte – er mange smittede? Michael svarer at der i takt med 
smittetrykket stiger også opleves mere fravær fra personalet side, da de jo også kan være nære kontakter 
osv. Danmarks Lærerforening har været behjælpelige med at oprette en liste over ledige lærere i 
kommunen, som vi vil kunne kontakte ved behov for vikarer.  
Der drøftes hvordan det håndteres pædagogisk i klasserne, at nogle vælger at blive vaccinerede og nogle 
fravælger det uden at nogle skal opleve at deres valg ikke respekteres.  
 
 

 
  

2. Skoleindskrivning 
- på grund af Covid 19 er skolerne blevet bedt om at lave en alternativ indskrivning. 

Michael fortæller, at de fysiske åbent-hus arrangementer for kommende børnehaveklasser ikke har 
kunnet lade sig gøre. Der vil i stedet blive lavet film fra de tre skoler som rundsendes til forældrene. Vi 
håber at forældre og kommende elever kan komme på et senere tidspunkt.  

 
 

 
3. Fokus på TEMA indlæggene fra skolerne 

- Mikkel har gjort nogle overvejelser/ forslag som han gerne vil dele. 
Mikkel foreslår, at de forslag, der kommer fra personalet bliver lidt mere ensartet, idet han anser dette 
punkt for at være et af de vigtigste på bestyrelsesmøderne. Mikkel synes det er vigtigt, at bestyrelsen 
bliver godt klædt på og ved hvad der rør sig på skolerne.  



Carsten italesætter at det overordnet set var med samme hensigt, at han foreslog, at der deltog en leder 
fra hver skole, da lederne har et mere overordnet blik for skolerne.  
Rasmus foreslår, at der laves en inspirationsliste til hvad der kunne fortælles om på bestyrelsesmøderne.  
Kenneth tænker det kunne være en mulighed at bestyrelsen fortalte medarbejderne hvad de gerne vil 
høre om.  
Carsten foreslår at der fremadrettet refereres fra skolens MED-udvalg, skønt dette forum arbejder på et 
organisatorisk plan og ikke så meget med fokus på elev-perspektivet, som jo er det medarbejderne lige nu 
vælger at fortælle om.  
Michael foreslår, at han sætter sig med skolelederne og medarbejderrepræsentanterne og taler om 
hvordan punktet kan gøres skarpere.  
Jan italesætter, at det lyder som om Mikkel efterspørger statusmøder. Disse kan gives på baggrund af de 
tre skolers triademøder (TR, AMR og ledelse) foreslår Jan.  
Michael indkalder skoleledere og medarbejderrepræsentanter til en drøftelse om ovennævnte og at der 
findes punkter ud fra årshjulet.  
 
  
 
  
 

4. Kvalitetsrapport 2021 
- MH orienterer om, hvorledes den skal behandles i Skolebestyrelsen i forbindelse med 

høring/udtalelse. 
Der kommer en kvalitetsrapport for 2021 – høringsperioden på denne rapport er fra den 20. januar 
formodentligt til medio februar. Michael gennemgår de overordnede temaer i kvalitetsrapporten. 
Bestyrelsen skal sende et høringssvar på rapporten.  
 
 

5. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen herunder bilag til Styrelsesvedtægter 
– MH orienterer om processen i forbindelse med høring af ovennævnte. 
Alle folkeskoler i Danmark har valg til skolebestyrelserne her i foråret. Der påtænkes at valget skal ske 
digitalt, hvorfor Styrelsesvedtægterne skal ændres. Her ønskes der også et høringssvar.  
Der aftales at holde et særskilt bestyrelsesmøde den 1. marts, hvis det er nødvendigt ifb. med 
høringssvarene.  
 
 

6. EVT 
Kommunalvalget drøftes. Michael fortæller, at det nye BFU-udvalg ønsker at besøge de forskellige 
skolecentre.  
 

 
 
Fraværende: Linda Fynshaven. 


