
 

NORDVESTSKOLEN  

SKOLEBESTYRELSESMØDE  

16. marts 2022 kl.: 19.00 på LGS 

Referat 
Gæster: Familieklasselærer Laila Nielsen, skoleleder Jan Andersen og skoleleder Mikkel Krogsgaard Kørp 

1. Meddelelser  
 
 

Elevrådsrepræsentanter: Ikke tilstede.  
 
 
Medarbejderrepræsentanter:  

 
  

Højene: Der holdes skole og tingene går planmæssigt.  
 
 
Lundergård: Carsten spørger, på vegne af sine kollegaer, om skolebestyrelsen har lyst til at deltage til skolefesten 
den 21. april. Tidligere har bestyrelsen haft en bod til skolefesten, hvor de fortalte om bestyrelsesarbejdet. Det vil 
bestyrelsen gerne.  
 
MH arrangerer en lille bod. Bestyrelsesmødet den 21/4 flyttes til LGS. Mødet afkortes så 
bestyrelsesmedlemmerne kan deltage i skolefesten. 

 
 
Bjergby: Der holdes skole og tingene går planmæssigt.  
 
 
Skolebestyrelsesformanden: ikke tilstede og næstformanden har ikke noget at bemærke.  
 
 
Ledelsen:  
 
 



 
 

1. Siden sidst 
Bestyrelsen vil modtage en køreplan/forslag fra forvaltningen ift. hvad der kan gøres for at promovere 
skolebestyrelsesvalget.  
 
Michael giver en status på coronapandemien, som ikke gør meget væsen ud af sig på de tre skoler lige nu. 
Corona betragtes nu som en almindelig influenza, så vi er stort set helt tilbage til normale hverdage igen. 
Corona får dog betydning for 9. klasserne – de skal kun op i 4 fag til afgangsprøverne og får først sidste 
skoledag den 3. juni. Eleverne skal modtage undervisning i den periode, hvor de ellers skulle have haft 
læseferie.  
Der spørges til hvorvidt håndsprits standere bliver på skolerne? Michael svarer, at de bliver i hvert tilfælde 
indtil vi får besked om andet.  

 
 
 

2. Ukraine 
- Orientering om situationen i forhold til flygtninge 

Når der kommer Ukrainske elever til vores skoler, skal de indgå på lige fod med de andre elever.  
Formodentligt i en form for et modtageforløb. Der er uddannede lærere og pædagoger blandt de 
flygtede, som Michael formoder bliver en del af skoletilbuddet til de Ukrainske børn.  
Der er nedsat en styregruppe ved kommunen, der er i gang med at finde ud af hvor mange børn der er 
ankommet til Hjørring Kommune.  
Michael skal deltage i et møde desangående på fredag.  

 
 
  
 

3. Mellemformer og inklusion 
- indlæg fra skoleleder og besøg af lærer Laila Nielsen fra LGS 

Jan Andersen fortæller at inklusion ikke er en struktur, men først og fremmest et børnesyn, som alle i 
organisationen bærer. Jan fortæller om den brede vifte af inklusionsindsatser de har på Lgs – bl.a. 
Familieklassen.  
Laila, som er inklusionsvejleder, fortæller om Familieklassen. Familieklassen har plads til 7 elever af 
gangen, det er elever fra indskolingen og nogle få fra mellemtrinet. Det særlige ved familieklassen er 
at en af barnets forældre deltager og er aktiv i forhold til at hjælpe barnet med det materiale og den 
målsætning, som lærerne og forældrene har aftalt. Der deltages i Familieklassen to formiddage om 
ugen. Skolen har succes med tiltaget. Forældrene fortæller generelt, at der efter forløbet er færre 
konflikter med deres barn, ligesom forældrene giver udtryk for at det er rart at være i en gruppe med 
andre forældre, som arbejder med lignende tematikker med deres barn. Eleverne giver udtryk for at 
det er rart at deltage i forløbet, idet de får fuld opmærksomhed når de er i familieklassen og oplever at 
de udvikler sig.  
 

 
 

4. Medicinering  
- fokus på udlevering af medicin til elever – retningslinjer 

Michael udleverer et udkast i forhold til retningslinjer for medicinhåndtering på Nordvestskolen. 
Michael giver et historisk rids over medicinudlevering og udviklingen i dette de sidste par år.  
Udkastet er dannet på baggrund af Sundhedsstyrelsens skrivelse om medicinudlevering.  
Udkastet gennemlæses og drøftes.  



Bestyrelsen finder ordlyden og betydningen af udkastet brugbart, der aftales at Michael laver en 
kortere udgave af udkastet, som formidles til forældrene. Derefter kommer det med i Med-udvalget 
og endeligt med i bestyrelsen.  

 
 
 

5. Fokus på TEMA indlæggene fra skolerne 
- i forlængelse af sidste møde forsøger vi at komme lidt tættere på form og indhold.  

Der drøftes, hvilke teamindlæg der kunne være relevante at bringe ind i bestyrelsen. Bestyrelsen vil 
gerne høre om de tiltag, som på en eller anden måde skiller sig ud og som medarbejderne og ledelsen 
finder spændende at præsentere.  De vil gerne høre om succeshistorierne. Der aftales, at der de sidste 
par gange, for denne bestyrelse, vil blive inddraget oplæg. Der ønskes bl.a. oplæg om Sporet for de 
ældste elever i Højene.  
 
 
Michael fremlægger sin tolkning af, hvad bestyrelsen efterspørger af viden fra medarbejdere og ledere 
fra skolerne. Han fortæller om centrets struktur i forhold til med-udvalget, som er skolens 
personalemæssige samarbejdsorgan og AMR-grupper, som er et forum til at modtage/udveksle 
information om forhold, der relaterer sig til arbejds- og personaleforhold samt sikkerheds- og 
sundhedsarbejdet.  
 
Der drøftes også om Skoleplanerne kan være en del af informationen til bestyrelsen og om bestyrelsen 
vil komme på besøg på skolerne i dagligdagen. 
 
 

 
 

 
6. Arbejde med værdigrundlaget 

- elevproducerede film – jf. sidste møde 
Punktet flyttes til mødet i april. Den lærer der har været primus motor på filmene, Annika, vil gerne 
deltage på mødet og fortælle om processen.  
 
 
 

7. Evt. Intet at bemærke.  
 
 

 
 
Fraværende:  


