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1. Meddelelser  

 
 

Elevrådsrepræsentanter:  
 

 
 
Medarbejderrepræsentanter:  

 
  

Højene:  
Der er sat en indvendig renovering i gang i åben plan-området.  Hverdagen fungerer, men der savnes at arbejde 
efter det ellers planlagte skoleskema.  
 
 
Lundergård:  
De ældste elever er meget glade for at være tilbage på skolen, og de giver udtryk for, at de helst vil være på 
skolen hele tiden. Alle glæder sig til at alle elever er tilbage på skolen.  
Hus A er renoveret og der arbejdes med at renovere flere rum på skolen. Det er en stor tilfredsstillelse for alle at 
se, hvor pænt der bliver.    

 
 

Bjergby:  
Lise beretter, at det kører stille og roligt, men at der er mange retningslinjer at forholde sig til og at 
retningslinjerne skifter forholdsvist ofte. På medarbejdersiden arbejdes der med skoleplanen og fagfordelingen er 
stille og roligt i gang.  



 
 
Skolebestyrelsesformanden:  
Der arbejdes fortsat med projektet ”tal folkeskolen op” og Lars har deltaget i et møde først på måneden. Der blev 
bl.a. drøftet emnet: hvem tilvælger folkeskolen og hvorfor fravælger nogle folkeskolen? Dette fører til en mindre 
drøftelse af, hvilken betydning geografien har for tilvalget eller fravalget af Nordvestskolen?  
Der aftales en yderligere drøftelse af dette på et af de kommende møder.  
 
 
Ledelsen:  
Der er ansat en ny IT-supporter til Højene Skole, han begynder 1. juni.  
Der bliver slået en skolelederstilling op først i maj måned med ansættelse på Højene Skole. Der ønskes deltagelse 
af bestyrelsesrepræsentanter til ansættelsessamtalen. Bestyrelsen vender tilbage med svar til Michael om hvem 
der deltager.  
Der arbejdes med implementeringen af A20 på alle skoler, der er et godt samarbejde omkring implementeringen. 
Fagfordelingen er tillige så småt i gang på alle tre skoler.  
Michael skal deltage i et møde i morgen med NT, der skal tales om ventetider for de børn som kommer til og fra 
skole med bus. Der har været lang ventetid særligt for elever fra Bjergby – Mygdal området. Der aftales at 
Michael vender tilbage med et mundtligt referat fra mødet. 
 

 
2. Budget 2021 

- Administrativ leder Lisbeth Eriksen gennemgår budget 2021 med henblik på drøftelse og godkendelse. 
Lisbeth gennemgår det tilsendte budget og forklarer hvad de enkelte kategorier indeholder. Lisbeth 
betegner budgettet som stabilt, selvom der er få usikkerheder grundet Corona pandemien, her kan fx 
nævnes kantinedriften.  
Bestyrelsen stiller uddybende spørgsmål til budgettet, som Lisbeth og Michael besvarer.  
Bestyrelsen giver hver især deres besyv ift. om de ønsker at godkende budgettet.  
En enig bestyrelse godkender budgettet.   
 
 
 

3. Covid-19 
- MH giver en status på Covid -19 
Der er et rul af elever på skolen fra 5. – 8. klasse, således at de hver anden uge er på skolen og hver anden 
uge hjemme med virtuel undervisning. Der er valgt at eleverne i 5. – 8. klasse kan komme i udeskole 1 dag 
om ugen, flere hvis det giver mening for undervisningen.  
 
 9. klasse er på skolen 80% af tiden, hvilket betyder at de har virtuel undervisning på fredage og er på 
skolen de resterende dage. Læseferien for 9. klasse er inddraget til undervisningsdage, der vil dog være et 
par dage op til prøverne, hvor eleverne kan forberede sig til prøverne.  
 
Michael fortæller hvordan man samarbejder på tværs af forvaltninger i kommunen for at hjælpe børn og 
unge, der på en eller anden måde har brug for hjælp til at få fodfæste under Corona pandemien. Der 
opleves at være færre elever med brug for hjælp end først antaget.  
 
Der har været et tilfælde af Corona smitte på Højene Skole - dette er håndteret.  
 
Der testes for Covid-19 på alle tre skoler 2 gange i ugen ved hjælp af kviktest, dette står et kommunalt 
team for.  

 
 



4. Nordvestskolens Værdigrundlag 
- fortsat drøftelse og arbejde med revidering og gennemsyn af værdigrundlaget. 

OBS - se vedlagte bilag om hjemmeopgave. 
 
Der aftales at bestyrelsesmedlemmerne samarbejder to og to om at forberede ”undringer” til næste 
møde. Det er vigtigt, at bestyrelsen får gennemarbejdet punktet inden sommerferien, så et evt. 
revideret værdigrundlag kan benyttes ved skolestart.  
Medarbejder repræsentanterne fortæller at værdigrundlaget bliver benyttet i dagligdagen, fx på 
teammøder og andre møder blandt medarbejdere, det benyttes også ift. samarbejdet med forældrene 
– så forældrene kender vores ståsted, det er bliver også benyttet ift. arbejdsmiljø-møder og ved valg af 
kandidat ved ansættelsessamtaler.  
Lars fortæller at han benytter værdigrundlaget, når han har holdt tale ved dimensionerne.   
Mikkel lægger op til en drøftelse af hvorvidt værdigrundlaget kunne komme mere i spil, fx ved skole-
hjem-samtalerne og på anden vis udenfor organisationen. 
 
Der aftales at lave en kommunikationsplan vedr. værdigrundlaget så grundlaget kommer i spil udadtil, 
fx video som der blev lavet til skolestartsforældrene.   
  
 

 
 

5. Lejrskoler 
- MH giver en status over lejrskolesituationen og ønsker bestyrelsen holdning hertil 
Bestyrelsen gennemgår historikken omkring lejrskolerne og hvorfor disse blev afskaffet.  
Emnet behandles og bestyrelsen indstiller til ledelsen, at vi begynder at indfase lejrskoler i 2021 med 
endelig indfasning i 2022.  
 
Der er naturligvis tvivl om, hvorvidt der vil kunne afholdes lejrskole i 2021 grundet covid-situationen, men 
bliver der mulighed for det, håber skolerne at kunne lave mindre ture med et par overnatninger for de 
elever, som ellers skulle have været på lejrskole i foråret 2021 eller efteråret 2021.   
 

 
 

6. EVT. 
Der aftales at der fremadrettet ikke holdes corona- bestyrelsesmøder hver tirsdag, men at Michael kan 
indkalde ved behov.   
 
Michael fortæller om processen med klassesammenlægningerne på Lundergårdsskolen og på Højene 
Skole. Der har været rundsendt spørgeskema til 8. årgang på Lundergårdskolen og vil blive det til forældre 
på Højene Skole på 3. årgang. I spørgeskemaet kan forældrene tilkendegive deres holdninger til forskellige 
tematikker ang. klassesammelægningerne.  
 
Der aftales, at Lars og Michael taler sammen inden skolebestyrelsesmødet i maj og vurderer om vi kan 
mødes fysisk eller om det tillige skal være virtuelt.  

 
 
 

Fraværende: elevrådsrepræsentanter og Anne-Marie Sanvig Knudsen.  
 
 

 
 



 
 
 


