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1. Meddelelser  
 
 

Elevrådsrepræsentanter: ikke deltagende grundet corona.  
 
 
Medarbejderrepræsentanter:  

 
  

Højene:  
Der er fuldt sving i planlægningen af næste skoleår. Der er glæder over udsigten til at skolen (forhåbentligt) kan 
åbne som vanligt i august 2021.  
  
 
Lundergård:  
Planlægningen af næste skoleår er også i gang på LGS. Carsten fortæller om sine oplevelser med afholdelse af 
prøverne på 9. årgang, selvom der har været ændringer, fx elever som har været nødt til at gå til prøve online 
grundet isolation, er det positive tilbagemeldinger fra elever om afholdelsen.   

 
 

Bjergby:  
Planlægningen af næste skoleår er også i gang i Bjergby.  
 
 
 



Skolebestyrelsesformanden: 
Lars og Linda har deltaget i et møde i Byrådssalen om skolernes budget i 2022. Mødet var konstruktivt og der var 
”ro på land og by”.  
 
 
Ledelsen:  
Michael fortæller at afviklingen af prøverne er gået godt både ift. afholdelserne og resultaterne.  
Der drøftes praktik og aftales tidspunkter vedr. kommende ansættelser, både ift. ansættelse af medarbejdere og 
leder.  
Dimission: aftalerne for dimissionerne gennemgås.  
 
 

2. TEMA – udebørnehaveklasse 
- efter besøget i udebørnehaveklassen har Mikkel talt med Arne Boelt. Mikkel orienterer. 

 
Mikkel fortæller, at han fandt udebørnehaveklassen meget interessant og at han har fortalt Arne Boelt 
og andre politikere og embedsmænd om udebørnehaveklassen. De var positivt interesserede.  Mikkel 
er ved at arrangere et møde, hvor overstående kan se udebørnehaveklassen og høre om denne.  
Der tales om at udebørnehaveklassen er en god historie og at den ønskes udbredt via medierne. 
Mikkel er tovholder herpå.  
 
 

3. Covid-19 
- MH giver en status – der er kommet ny lovgivning og restriktioner udfases fra 14. juni 2021 
Michael fortæller at de fleste restriktioner er under udfasning. Dette gøres stille og roligt ved 
Nordvestskolen. Der er fortsat restriktioner ift. rengøring af kontaktpunkter.  
Teststrategien fortsætter.  
Michael viser et sammenskriv af regeringsaftalen vedr. friere rammer på skolerne. Dette gennemgås.  
På kommunalt niveau er der lavet aftaler om hvordan frihedsgraderne kan bringes i spil på de enkelte 
skoler lige nu og på den korte bane, der er tillige lavet aftaler om hvad der skal undersøges på den længere 
bane.  
Bestyrelsesmedlemmerne stiller afklarende spørgsmål til frihedsgraderne.  
Det skal drøftes yderligere i august og september.  
 
 

4. Skoleårets afslutning 
- generel orientering om skoleårets afslutning 

Michael fortæller om implementeringen af A20 og at der har været et godt samarbejde mellem 
Tillidsrepræsentanterne og skolelederne. Skoleplanerne er forfattet og skemaerne er på vej i trykken.  
Der skal afholdes ansættelser, som lige skal tænkes ind i planlægning.  
De årgange, hvor der sker klassesammenlægninger i august, er også på plads. Der har været en 
inddragende proces med forældrene desangående.  
Line spørger til hvorvidt der er afklaring på køreplanerne fra NT. Michael fortæller, at det lader til at 
være på plads.  
Rasmus spørger til hvorvidt der fortsat skal være timer på Højene Skole og ikke lektioner. Michael 
foreslår at invitere nogle af medarbejderne på Højene Skole til et bestyrelsesmøde for at fortælle om 
skoledagens opbygning. Mikkel foreslår også at invitere elever, der har prøvet begge dele.  
 
 
 
 
 



5. Inklusionsindsatsen 
- på baggrund af en forældrehenvendelse vedr. ordblindhed påbegyndes indledende drøftelser vedr. 

ressourcefordelingen til inklusionsindsatsen. 
 
Der er indkommet en henvendelse til bestyrelsen ang. undervisningen af elever med ordblindhed. 
Underskriveren af henvendelsen appellerer til at bestyrelsen drøfter, hvilke tilbud dyslektikere møder ved 
Nordvestskolen. Der fortælles om den nationale ordblindetest og screening af de yngste elever.  
Der spørges også til talblindhed, hvor Lise fortæller at Bjergby deltager i et pilotprojekt vedr. talblindhed.  
Dette drøftes og der aftales at arbejde videre med punktet på et senere tidspunkt.  
Lars foreslår, at der sættes en tovholder på og udarbejdes et projekt.  
 

 
6. Nordvestskolens Værdigrundlag 

- Fortsat drøftelse og arbejde med revidering og gennemsyn af værdigrundlaget. MH 
fremlægger forslag til revideret værdigrundlag med udgangspunkt i drøftelserne og inputtene fra 
sidste møde. 
Michael har sammenskrevet ændringsforslagene fra sidste møde og ligeledes markerer det, der 
foreslog fjernet fra Værdigrundlaget. Dette gennemgås og der er konsensus om at ændringerne 
godkendes fra bestyrelsens side. Der aftales tillige at ændringerne drøftes på næste med-
udvalgsmøde, som er inden sommerferien og at det udbredes i den yderligere stab i de første uger af 
det nye skoleår. 
MH udarbejder forslag til, hvordan der i efteråret kan arbejdes med værdigrundlaget i forhold til alle 
klasser/forældrene – bestyrelsen skal være en synlig del af indsatsen. MH laver en lille video som 
forsmag.  

 
 
 

7. EVT. 
Line spørger til samtykkeerklæringerne på Aula, om ordlyden kan ændres, så det er mere tydeligt 
hvad man giver samtykke til. Der aftales at se nærmere på det på næste møde.  
 
Bestyrelsen ønsker at høre om LGS forsøg med en børnehaveklasse, som er inspireret af det 
pædagogiske NEST-princip.  

 
 

 
 
 
 
Fraværende:  Jilvana og Anne-Marie.   

 
 

 
 
 
 
 


