
 

NORDVESTSKOLEN 

SKOLEBESTYRELSESMØDE  

11. november 2020 kl.: 19.00 - 22.00 – mødet afholdes virtuelt 

REFERAT 

Dagsorden 

 
 

1. Meddelelser.  
 
 
Elevrådsrepræsentanter:  Ikke tilstede.  
 

 
Medarbejderrepræsentanter:  
 
Højene:  
Der arbejdes ihærdigt på at få den virtuelle undervisning for de yngste hjemsendte elever 
til at fungere og der arbejdes med de tekniske hjælpemidler.  
 
 
Lundergård:   
Eleverne er generelt ferme til teknikken. Der bliver arbejdet konstruktiv med skemaet, så 
den virtuelle undervisning giver bedst muligt mening for eleverne. Der er nationale 
diskussioner om, hvorvidt 8. klasse skal til prøve i de praktiske fag eller ej, - der afventes 
en melding fra ministeriet.  
 
 
Bjergby:  
Eleverne på 5. – og 6. klasse har været hurtige til at tage den virtuelle undervisning til sig, 
de var alle online fra mandag morgen. Lærerne hjælper hinanden med at få teknikken til 
at fungere bedst muligt og lige nu arbejdes der med, hvordan man varierer den virtuelle 



undervisning. Eleverne er glade for at de kan kontakte lærerne online i 
undervisningssituationerne via Google Meet.  
 
 
Skolebestyrelsesformanden:  
Velkomst til de to nye bestyrelsesmedlemmer Anne-Marie Sanvig Knudsen og Mikkel 
Oldenburg.  
 
 
 
Ledelsen:  
Uddybes under de øvrige punkter.  
 
 

 
  

2. Skolebestyrelsesvalg – suppleringsvalg. 
- velkommen til Anne Marie Sandvig Knudsen (Bjergby) og Mikkel Oldenburg (Højene).  
Se under punkt 1.  
Der er tillige valgt 4 suppleanter.  
 

 
 

3. Budget 2021 
- Orientering om resultatet ift. Budgetaftalen.  

- Foreløbig status på Regnskab 2020 og Budget 2021. 
 
Administrative leder Lisbeth Eriksen orienterer om regnskabet for 2020 og budgettet 2021. 
 
Regnskabet for 2020: 
Der er endnu uklarheder ift. hvilke refusioner, vi modtager grundet coronapandemien. Hvis vi 
får dækket udgifterne i forbindelse med coronapandemien, vil vi komme godt ud af 2020, 
forstået på den måde, at vi ligger indenfor den aftalte overførselsadgang på 2%.    
 
Coronaudgifterne er fx ekstra vikarer, ekstra rengøring, ekstra udgifter ift. værnemidler, 
vikardækning i SFO-regi, mobile håndvaske m.m.   

 
    Budgettet for 2021:  

Vi får tildelt 85.800.000 kr. netto.  Lisbeth og Michael fortæller, hvordan tildelingen beregnes. 
 
Lisbeth estimerer at vi, alt afhængig af de yderligere udgifter under coronapandemien og den 
uafklarede tildeling hertil i 2020, forventer at komme ud af 2021 under overførselsadgangen. 
 
Når regnskab 20 og budget 21 er endelig afklaret vil det komme i bestyrelsen – det vil blive et 
af de næstkommende bestyrelsemøder.  
 
Lars fortæller om arbejdet med den nye tildelingsmodel, så de nye medlemmer kender 
historien om vores økonomiske situation gennem årene.  
 
Der stilles spørgsmål til, hvordan budgettet for et kommende år udregnes.   



 
 

4. Covid-19. 
- Status og opfølgning på de skærpede restriktioner, der er besluttet i forhold til 

skolen. 
 
Michael opsummerer hvordan hjemsendelsen af 5. -8. klasse er planlagt og om 
nødundervisningen af 0.- 4. klasse og 9. klasse.  
 
Der forsøges at køre på fuldt skema både online og på skolerne – hvis vi oplever behov 
herfor kan vi jf. nødundervisningsbekendtgørelsen ændre i hvilke fag der skal undervises i og 
der kan reguleres på dagens længde. 
 
Vi arbejder med at håndtere ”grænsekrydsende” elever, der af den ene eller anden grund 
enten bor i en anden kommune eller har bopæl i 2 kommuner.  
 
Tillige har vi medarbejdere som er ”grænsekrydsende”, de må gerne komme på arbejde da 
de varetager en ”kritisk funktion”.  
 
Der er særskilte regler for elever med relation til en minkfarm og tæt kontakt mellem skole og 
hjem – skolerne bliver vejledt af myndighederne i, hvordan den situation skal håndteres. 
 
 

 
 

5. Borgermøde om uro i Højene området. 
- Sidste nyt – kort orientering fra MH 

 
Michael fortæller, at der som følge af borgermødet om uro i Højene er igangsat et 
arbejde med at starte en runderingsgruppe evt i samarbejde med af Natteravnene.  
 
Politiet har orienteret Michael om, at de på deres patruljeture ikke har mødt unge i 
området på det seneste. Det virker som om uroen er stoppet. 
   

 
 

6. Årshjulet 20/21. 
- fortsat drøftelse om Årshjulet som omdrejningspunkt – se bilag.  

 
Det dynamiske årshjul gennemgås.  
 
Skolebestyrelsen vil gerne, at der deltager medarbejdere, der kan belyse punkter på 
dagsordenen, fx at der deltager medarbejdere, der fortæller, hvordan vi arbejder med 
elevernes trivsel på skolerne, når bestyrelsen skal drøfte dette emne.  

  
 
 
 
 
 



7. Dialogmøde med BFU. 
- BFU inviterede til dialogmøde den 9. november 2020, kl. 17.00 – 19.30 med 

bestyrelserne om emnet ”TAL FOLKESKOLEN OP” – orientering fra mødet v/ LB 
og RO 

 
Michael åbner punktet ved at fortælle, at dialogmødet er en årlig begivenhed, hvor BFU 
inviterer formand og næstformand.  
 
Lars og Rasmus deltog.  
 
Lars beretter, at bestyrelsen kom med en alternativ fortælling til mødet – en fortælling om 
hvilke historier, der har været i medierne og på de sociale medier om skolerne. Udkommet er 
at, der skal arbejdes med en mediestrategi på skoleområdet. Michael oplyser, at kun har hørt 
positive tilbagemeldinger om mødet. 

 
   

 
8. Rygepolitik for eleverne. 

- fra den 1. januar 2021 skal alle skoler i Hjørring kommune indføre røgfri skoletid for 
alle elever. Røgfri skoletid betyder, at det ikke længere er tilladt for eleverne at 
ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolen. Medarbejdere i Hjørring 
kommune er desuden pålagt røgfri arbejdstid.  
 
Skolebestyrelsen skal i forbindelse med indførelsen af røgfri skoletid fastsætte 
principper og sanktioner for at håndhæve Røgfri Skoletid.  
 
Fortsat drøftelse fra sidste møde.  
 
Bestyrelsen drøfter, hvordan der bedst laves sanktioner, som kan håndhæve 
Røgfri Skoletid på pædagogisk vis og med et forebyggende aspekt. 
 
Medarbejderne fortæller om deres oplevelser i forhold til elever, som ryger i 
skoletiden, og hvordan man historisk har arbejdet dermed.  
 
Der lægges vægt på at inddrage forældrene hurtigt, hvis en elev ryger på skolen.  
 
Skolebestyrelsen beder Michael gå tilbage til medarbejderne og skolelederne for at 
samarbejde om at få lavet et kvalificeret udkast til principper og sanktioner for at 
håndhæve Røgfri Skoletid.   
 
 
 

 
 

9. Punkt til næste møde. 
Budget 2021, (hvis det er endeligt), Røgfri skoletid og julefrokost.  
 

 
 
 



 
10. Eventuelt. 

 
Mikkel har nogle ideer omkring den virtuelle undervisning, konceptet drøftes og Mikkel 
stiller gerne sin viden til rådighed.  
 
Skolebestyrelsen anbefaler, at der kommer retningslinjer ud om den gode virtuelle 
undervisning.  
 
Lars spørger, om vi har en log i forhold til at håndtere coronasituationen?  
 
Michael fortæller hvordan vi fører log og dermed  husker, hvordan de forskellige ting 
tidligere er blevet håndteret, så vi hurtigt kan reagere med nye tiltag i en ny situation.  
Michael fortæller, at der føres log på såvel skoleniveau som på skolevæsenet. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Fraværende: Elevrådsrepræsentanterne.  
 
 

 
 
 
 

 

 


