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Dagsorden 

 
 

1. Meddelelser.  
 
 
Elevrådsrepræsentanter:  Ikke tilstede.  
 

 
Medarbejderrepræsentanter:  
 
Højene: Intet nyt at bemærke. 
 
 
Lundergård:  Intet nyt at bemærke.  
 
 
Bjergby: Intet nyt at bemærke. 
 
 
Skolebestyrelsesformanden: Intet nyt at bemærke.  
 
 
 
 



Ledelsen:  
Michael fortæller, at der i denne uge har været særligt travlt på skolerne grundet covid-19. 
Vi får mange meldinger fra diverse instanser vedr. nødundervisning og covid-19 
situationen generelt. 5- 9. klasse er hjemsendt til virtuel undervisning.  
 
0.-4. klasse er hjemsendt fra mandag, hvor de skal modtage nødundervisning. Det er kun 
forældre med arbejdsbeskrivelsen ”en kritisk funktion”, der kan få nødpasset deres børn i 
SFO’en i næste uge. Der sendes løbende beskeder ud til forældrene om situationen via 
Aula. Vi får afklaring på, hvorvidt skolerne åbner igen den 4. januar eller først senere, 
sidst i juleferien. Hvorvidt skolerne åbner eller ej afgøres af smittetrykket.  
 
Bestyrelsen giver udtryk for, at de sætter pris på at skolerne er hurtigt ude med 
information, når der træder nye retningslinjer vedr. Covid-19 i kraft. 
 
Der aftales at bestyrelsen de næste uger mødes en gang ugentligt via Microsoft Teams 
for at holde hinanden orienteret om covid-19 situationen.  
 

 
  

 
2. Besøg fra SHI 

- SHI er som bekendt i gang med at forsøge at få etableret en kunststofbane med 
tilhørende atletikfaciliteter ved siden af Højene hallen– repræsentanter fra SHI vil 
gerne fremlægge projektet for bestyrelsen. 
 
Deltagere: Mads Nielsen, formand for SHI. Søren Pedersen, i hovedbestyrelsen i SHI.  
 
SHI præsenterer projektet, som de betegner som et bredt projekt, hvor de ønsker et 
samarbejde med Nordvestskolen, Højene. Projektet kaldes ”Det blå frirum”, som bl.a. 
indeholder faciliteter til atletikundervisningen. Projektet er placeret i naturlig 
forlængelse af hallen.  
 
Der søges om økonomisk hjælp fra Hjørring kommune til at anlægge projektet og fra 
Nordvestskolen til den årlige drift af området ud fra en 60/40 model, hvor SHI står for 
størstedelen.  
Der stilles spørgsmål til projektet.  
Michael fortæller om skolens interesser ind i projektet.  
SHI ønsker skolens tilsagn om hvorvidt vi vil indgå i projektet ift. driftsbudgettet. Der er 
intet tilsagn fra Hjørring Kommune endnu vedr. anlægsdelen.  
Michael fortæller, hvordan driftsbudgetter fungerer i kommunalt regi.  
 
 
Bestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved at indgå i projektet.  
Michael beskriver forholdene omkring atletikfaciliteterne, der er meget mangelfulde, 
hvorfor han ud fra skolens vinkel ser store fordele ved at projektet realiseres. 
Bestyrelsen beslutter, at der udarbejdes en udtalelse, hvor de tilkendegiver, at de 
gerne ser projektet realiseret og er åben for at indgå i en leje- og driftsaftale med SHI.  
Michael tager den med i ledelsen med henblik på at få en udtalelse derfra.  
 

 



3. Borgermøde om uro i Højene området. 
- der har været afholdt et borgermøde mellem interesserede forældre og Natteravnene 

– MO og MH giver en kort orientering. 
Både Mikkel og Michael deltog i mødet. Der har siden første borgermøde ikke været 
uhensigtsmæssig uro i område Højene. Mikkel fortæller om SHIs aktiv ind i en form for 
gruppe, som vil gå rundt i området ved hallen og skabe tryghed og være synlige.  
 
Der er oplevet en fantastisk opbagning fra kommunen fortæller Mikkel.  
Michael fortæller at tiltaget drøftes på skolens næste samarbejdsmøde med SSP.  
 
 

4. Rygepolitik for eleverne. 

– fortsat drøftelse. MH kommer med forslag til evt. godkendelse. 

Michael har nedfældet bestyrelsens drøftelser ift. rygepolitik for elever og har haft 

principperne med til ledergruppen, som har kvalificeret politikken.  

Politikken gennemgås af Michael.  

Politikken behandles. Der anbefales, at der kommer til at stå, at det er vedtaget ved lov, 

at eleverne ikke må ryge i skoletiden.  

Den samlede Skolebestyrelse godkender politikken, med de få ændringer der er nævnt 

ovenfor.  

Det blev drøftet om afsnittet omkring kommunens generelle rygepolitikker skulle 

medtages – Michael vurderer. 

 
 

5. Punkter til næste gang. 
Corona-opdatering og dernæst punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde.  

   
 

6. EVT. 
Bestyrelsen har fået henvendelser vedr. kostpolitikken - om hvorvidt den følger de nationale 
anbefalinger.  
 
Michael ønsker bestyrelsen tak for deres indsats og tak for året der er gået.   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Fraværende:  Line Munch 

 
 

 
 
 
 

 

 


