
 

NORDVESTSKOLEN 

SKOLEBESTYRELSESMØDE  

23. januar 2020 kl.: 19.00 - 22.00 på HS 

Dagsorden 

 
 

1. Meddelelser  
 
 
Elevrådsrepræsentanter:  
Ref: 
Matilde fra Højene skole fortæller om Headspace og om at elevrådet har hjulpet Headspace med 
udviklingen af tilbuddet i form af sparring og ideer til, hvad de unge har behov for i Hjørring Kommune.  
 

 
Medarbejderrepræsentanter: 
 
  
Højene:  
Ref: 
Er kommet godt i gang efter nytåret. Der er trådt nyt skoleskema i kraft. Lægningen af skemaet gled glat.   
 
 
Lundergård:  
Ref: 
8. årgang er i erhvervspraktik i denne uge. De unge har selv fundet praktikpladser og lærerne er ude på 
besøg ved virksomhederne, det giver et godt kendskab virksomheder og skole imellem. Forretninger og 
virksomheder er aktive medspillere. Praktikken er i tråd med Hjørring Kommunes ungestrategi.  
I sidste uge var der terminsprøver. Skolen modtog en digital prøvepakke fra Undervisningsministeriet, der 
var desværre en del fejl i de digitale prøver og mangelfulde informationer tilknyttet.  
 
 
Bjergby:  



Ref: 
Indenfor de næste par dage vil der kunne ses et jobopslag på Hjoerring.dk – skolen søger en pedel på 25 
timer om ugen. Indskrivningsarrangement i forrige uge – det lader til at vi får 24 elever i børnehaveklassen 
med start i august 2020.  
 
 
Skolebestyrelsesformanden: 
Ref: 
Intet at berette.  
 

 
 
Ledelsen: 
Ref: 
 Michael fortæller om buskøreplanerne og forvaltningens samarbejdet med N/T. Køreplanerne for næste 
skoleår er ved at blive lavet.  Planerne er endnu ikke færdige, men indtil videre lader det til at ringetiderne 
ændres i Højene og Bjergby, så elever vil skulle møde klokken 7.45. Lundergård bibeholder ringetiden 7.55.    
 
Der har været indskrivningsarrangementer på de tre skoler, det er gået godt. Indskrivningen er ikke lukket 
endnu, det sker først den 2. februar. Der er god tilslutning til alle 3 undervisningssteder, det er endnu uvist 
om der bliver 2 eller 3 klasser på Højene og Lundergård. I Bjergby forventes der en klasse med 24 elever.  
 
I Højene-området har politiet og SSP øget opsyn, idet der har været uheldige episoder i bydelen. Det er 
unge mennesker der mødes, spiller høj musik og kører rundt på knallerter.    
 
Ledelsen er så småt i gang med at planlægge næste skoleår, vi forventer bl.a. at der skal ansættes lærere.  
 
Skolens regnskab for 2019 endte fornuftigt, det vil administrative leder Lisbeth Eriksen fortælle om til et af 
de kommende møder.  
 
Kvalitetsrapporten er undervejs.  Skolebestyrelsen skal udtale sig om rapporten. Michael rundsender 
rapporten til bestyrelsen og denne drøftes på næste møde.  

 
 

2. Ny tildelingsmodel 
- siden sidst… 

Ref: 
Processen er godt i gang - der arbejdes frem efter de overordnede værdier: tillid, retfærdighed og 
gennemsigtighed. Kommunikationsplanen for arbejdet gennemgås. Michael fortæller, at han oplever 
processen positivt.  
Det hidtidige arbejde drøftes. Der er stormøde igen torsdag den 26. marts, hvor Lars og Rasmus 
deltager fra bestyrelsen. Det forventes, at det endelige udkast er klar til kommentering i april.  
Tildelingsmodellen sættes på dagsordenen på de næste bestyrelsesmøder.    
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. Udeområder 

- drøftelse af det videre forløb.  
 

Ref: 
Michael opsummerer det der er gjort indtil nu. Han viser de legeredskaber der er hentet tilbud hjem på.  
Tilbuddene er hentet ud fra den økonomi der er blevet afsat. Det er en enig bestyrelse, der beder Michael 
arbejde videre med tilbuddet. I samme ombæring vil jordforholdene blive taget i betragtning, så man 
forhåbentligt kommer problemerne med mudder og stillestående vand til livs i samme proces.  
 
Skolebestyrelsen billiger projektet og ser gerne, at det bliver sat i gang hurtigst muligt. Ligeledes vil 
bestyrelsen gerne at der afsættes midler til at reparere / bygge nye boldvægge på Lundergårdskolen.  
MH orienterer på næste møde 

 
 

 
4. Skolepolitiske Mål 

- udsat fra sidste møde.  
 
Ref: 
Der er udarbejdet en folder om vores tiltag ift. de skolepolitiske mål. Vi gennemgår folderen. Vi dykker ned i 
afsnittet vedr. demokrati, hvor Michael fortæller om elevrådet på Højene Skoles arbejde med konstituering. 
Ligeledes taler vi om tiltaget fra Lundergårdskolen om Ungeledere, dvs. at lære unge op til, at være 
frivillige i fx idrætsforeninger.  

 
 

5. Den synlige bestyrelse 
- fortsat drøftelse fra sidst – hvordan griber vi det an? 

 
Ref: 
Bestyrelsen ønsker at være en aktiv og synlig del af skolerne.  
Bestyrelsen aftaler, at de ønsker at deltage i det første forældremøde i børnehaveklassen. Der nedsættes 
en gruppe, der udarbejder et talepapir med hovedpunkter, til de bestyrelsesmedlemmer, der deltager i 
forældremøderne. Gruppen består af Line og Linda og de vil tage kontakt til foreningen Skole og forældre, 
for at høre om de har nogle gode råd til bestyrelsen desangående. Ligeledes skal gruppen overveje, 
hvordan de taler ind i klasseforældreråds-arbejdet. Dette drøftes igen på marts-mødet.  

 
 
 

 
6. Evt. 

 
Ref: 
OBS - Nye datoer for møderne i april og maj:  
Tirsdag den 28. april, HS og tirsdag den 19. maj, BS.  
 
Der er kommet henvendelse til bestyrelsen, vedr. mængden af lektier. Michael fortæller om nuværende 
praksis og at der ikke er en fælles beslutning herom på Nordvestskolen. Der anbefales, at bestyrelsen 
anbefaler forældre at rette henvendelse til lærerne, så de sammen kan finde en løsning der passer til det 
enkelte barn.  

 
Der efterspørges en evaluering af opbygningen af skoledagen på Højene Skole.  



 

 
 
Fraværende: Tina Maria Styrup og elevrådsrepræsentanterne fra Lundergårdskolen.  
 
 

 
 
 
 
 


