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1. Meddelelser  
 
 

Medarbejderrepræsentanter:  
 
  

Højene: Der er gang i fagfordelingen på skolen. Der har været drøftelser mellem ledelsen og lærerkollegiet vedr. 
fordelene og ulemperne ved at undervisningstiden er på 60 min. Eller på 45 min. I skrivende stund arbejdes der på 
at genindføre lektioner, dvs. undervisningstid på 45 min. Bestyrelsen spørger til skolens erfaringer med 60 
minutters timerne. Dette drøftes.  
En væsentlig grund til at vælge 45 minutter frem for de 60 minutter er at der kan etableres flere to-
lærertimer/timer med to voksne (ved hjælp af frihedsgraderne).  
 
 
Lundergård: Fagfordelingen er også godt i gang på Lundergårdskolen. Til sidste møde orienterede Carsten om ny 
praksis for mobiltelefoner i SFÆ. Den arbejdsgruppe der udarbejdede mobiltelefon-praksis har arbejdet videre 
med et ”velkommen tilbage til skole” brev til elever og forældre om skolens praksis ved forskellige situationer, fx 
ved fravær, ved idrætsundervisningen osv.  
Carsten læser brevet højt for bestyrelsen. Bestyrelsen finder brevet relevant og anbefaler at noget lignende også 
bliver praktiseret på de andre lokaliteter og faser.  

 
 
Bjergby: Fagfordelingen er også i gang i Bjergby. I forrige uge var der temauge, hvor vi arbejde med fællesskab. 
Klasserne var sammen i par, mens 5. klasse arbejdede med Naturfagsmaraton. Fredag i temaugen var hele skolen 
i Fun-Park i Hirtshals. I uge 17 var der brobygningsuge mellem børnehaven og børnehaveklassen. Den 2. juni skal 
vi have skolefest.   
 
 



Skolebestyrelsesformanden: Lars fortæller, at han har modtaget en mail fra forældre fra Højene vedr. 9. 
klassernes sidste skoledag. Denne orienterer Michael om under sit punkt.  
 
 
Ledelsen: Der er fortsat ingen afklaring af hvorvidt der bliver 2 eller 3 børnehaveklasser på Højene Skole til næste 
skoleår. Michael forklarer hvorfor situationen er som den er.  
Michael orienterer om hvordan vandkampene på 9. klassernes sidste skoledag, de sidste år har taget overhånd. 
Derfor har man i år besluttet, at der ikke skal være vandkamp. Dette har medført, at Michael skal have møde med 
en forældregruppe i 9. klasse. Bestyrelsen ønsker at vandkampen på sidste skoledag tages op på næste 
skolebestyrelsesmøde.  
 
 
 
 
 

2. Ukraine 
Orientering om situationen pt. 
Forældrene har taget meget flot imod vores tiltag med at aflevere aflagte skoletasker osv. Vi har modtaget    
meget.  
Det forlyder, at der er en del ukrainere på vej til Hjørring Kommune. Lundergårdskolen har en central rolle  
i kommunens modtagelse af tosprogede elever i og med skolen rummer kommunens to 
sprogskompetenceteam. Lundergårdskolen har lavet en folder på ukrainsk til ukrainske forældre om ”den  
danske skole”.  
 
 
 

3. Planlægning af næste skoleår 
- hvor er vi, - planlægning, ansættelser, konvertering m.m.  
Som sagt, så er planlægningen af næste skoleår i gang. Ledelserne og medarbejderne er lige nu ved at lave  
fagfordelingerne. Alle skoler benytter de givne frihedsgrader fra ministeriet, der betyder at der  
konverteres timer, således at der bliver flere tolærerordninger, holdundervisning, og undervisningsdagen  
bliver lidt kortere. Michael fortæller om personalesituationen i centret, vi forventer at skulle ansætte på  
Højene og på Lundergårdskolen.  
Sidst, der skulle ansættes, var Linda og Line med i ansættelsesudvalget. Der aftales at Line fortsat er i  
ansættelsesudvalget for Højene Skole og Linda fortsat er for Lundergårdskolen.  
 

 
  

4. Skolebestyrelsesvalg 2022 
- Hvad er status dags dato og hvad skal ske de kommende uger? 

Status er at tre personer har henvendt sig, da de er interesserede i at stille op til skolebestyrelsen. Det 
er positivt at der er interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Valgbestyrelsen består af Lars og 
Michael – og de er forpligtede til at have afgjort hvorvidt der skal være kampvalg eller fredsvalg inden 
den 31. maj. Den videre proces drøftes.  

 
 

5. Budgetprocessen i Hjørring Kommune 
- orientering og drøftelse af budgetprocessen og bestyrelsens rolle 

Michael ved at Hjørring Kommune som helhed er nødt til at undergå besparelser. Michael gennemgår 
en tids- og procesplan for budgetprocessen 2023-2026. Michael beder bestyrelsen overveje hvem der 
skal deltage til et møde desangående med BFUudvalget den 15/6 – invitation kommer senere. Aftalen 



bliver at Michael kontakter Lars, når der er et bredere kendskab til hvad besparelserne går ud på og 
herefter aftales det, hvem der deltager på mødet.  

 
 
 

6. Projekt den mangfoldige folkeskole 
 
Hjørring Kommune har ansøgt Mærsk om midler til et samarbejdsprojekt. Formålet med projektet er, at vi 
bliver nysgerrige på, hvordan vi samarbejder mere professionelt for at understøtte en tidlig  
forebyggende indsats af høj kvalitet. Man ønsker at forebygge afmagtsfølelsen hos voksne, når et barn 
eller et fællesskab udfordres, så elever, der oplever dalende læring og trivsel, så vidt muligt ikke segreres. 
Det er projektets hypotese, at et stærkt fællesskab blandt de voksne omkring klassen vil give styrken til at 
finde løsninger i det mangfoldige børnefællesskab, når enkelte elever eller fællesskabet bliver udfordret. 
Tanken er, at vi får udviklet en samarbejdsmodel, hvor man i fællesskab kan styrke trivsel, læring og 
udvikling for alle børn i klassen. 
 
Deltagere: forældre, lærere, pædagoger og UCN 
 
Michael fortæller om projektet og baggrunden for dette, at der formodentligt bliver et kick-off 
arrangement for forældre til elever i 0.-2. klasse og bestyrelser. Projektet drøftes og der afventes en tids- 
og procedureplan.  
 
 

 
 

7. Projekt Makerspace 
I forbindelse med faget/emnet teknologiforståelse har skolen mulighed for at deltage i et projekt 
”Makerspace”.  MH vil orientere om projektet.  
 
Projektet finansieres af Villumfonden. Projektet og teknologifaget drøftes.  
 
 

8. EVT. 
Rasmus stiller konkret spørgsmål vedr. Aula, som Line Karsø forsøger at besvare.   
 
Den fortsatte knallertkørsel på stien ved Højene Skole vendes.   
 
 
 

 
Fraværende: Jilvana og Anne-Marie.  


