
 

NORDVESTSKOLEN 

SKOLEBESTYRELSESMØDE  

22. oktober 2019 kl: 19.00 - 22.00 på HS 

Dagsorden 

 
 

1. Meddelelser  
 
 
Elevrådsrepræsentanter:  
deltager pr. 1. december, da de lige er valgt.  
 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
 
  
Højene:  
Kenneth fortæller, at der arbejdes med AULA. Der er fordele og ulemper ved systemet, vi er ved at lære 
det at kende. Man er kommet godt i gang med skoleåret i Højene.  
 
 
Lundergård:  
Carsten fortæller om motionsdagen, som var en succes.  
 
 
Bjergby:  
 
 
Skolebestyrelsesformanden:  
Der er stormøde i morgen vedr. en ny tildelingsmodel, Rasmus og Lars deltager.  
Rasmus har deltaget i et kommunalt møde, med de andre bestyrelser, i forbindelse med tilblivelsen af en 
ny tildelingsmodel, der blev bl.a. drøftet processer angående kostpolitik og kantinedrift var også et emne.  
Det var et positivt møde, hvor alle var enige om at vidensdele.  



 
 
 
 
 
Ledelsen:  
Alle forvaltninger i Hjørring er blevet bedt om at bremse alle større indkøb af hensyn til kommunens 
samlede økonomi.  
Vi har modtaget karakterlister og trivselsmålinger, det ser godt ud. Dette vil blive drøftet nærmere ifb. 
Kvalitetsrapporten.  
Skaterrampen – Michael har drøftet problematikken med SFO’erne, som mener de har gang i gode 
løsninger.  
Michael fortæller om budget 2020, at rammebesparelserne på skoleområdet er sløjfet.  
Michael har fået henvendelser fra forældre til elever i overbygningen i Højene, som benytter bussen mod 
Bjergby, da de finder, at der er lang ventetid på bussen. Eleverne er tilbudt ophold på skolens bibliotek.  
  
 

2. SHI 
- Besøg fra SHI som gerne vil drøfte etablering af kunststofbane/atletikbane:  

SHI har et nyt projekt i støbeskeen, hvilket Leif, Lars og Kaj præsenterer os for. De ønsker en 
kunstgræsbane. Kaj fortæller om deres erfaringer fra hidtidige forløb og nuværende planer. Der er 
tilladelse til at lave kunstgræsbane og lysforhold på given matrikel. SHI foreslår et samarbejde, så der 
også kan tages højde for ønsker fra skolen, fx sandgrav og løbebane.  
 
Michael fortæller om udviklingen af idrætsfaget i folkeskolen, at det nu er blevet et eksamensfag, og 
Højene skoles ønske om atletikfaciliteter.  
Der aftales med SHI, at Michael tager kontakt på et senere tidspunkt.  
 
Skolebestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved at indgå et samarbejde. Der besluttes at skolen gerne 
vil indgå et samarbejde, men centret har ikke økonomien dertil, hvorfor der skal søges om midler fra 
en central pulje, hvis det er muligt - der skal også kan tænkes på atletikfaciliteter til 
Lundergårdsskolen.  
 

 
 

3. Opfølgning og justering af årshjul 
- Herunder fastlæggelse af det videre forløb med: 
- IT politik 
- Udeområderne 

Der drøftes, hvordan der arbejdes videre dermed. Der aftales at årshjulet bruges som en arbejdsliste, 
når møderne planlægges, dvs. at årshjulet redigeres, så det ikke er månedsbestemt og at det 
fremadrettet er et fast punkt på dagsordenen. Hvor bestyrelsen prioriterer næste mødes dagsorden 
ud fra temaerne i årshjulet.   
 
Punkterne om IT politik og udeområderne skubbes til de næste møder.  

 
 

4. Opfølgning på manglende bestyrelsesmedlemmer 
- hvordan håndterer vi det – MH orienterer om, hvad der er sket siden sidst: 

Bestyrelsessuppleant Tina Maria Styrup er klar til at træde ind i bestyrelsen. Tina har børn på Bjergby 
Undervisningssted.   
Der skal findes nyt bestyrelsesmedlem samt suppleanter, Michael iværksætter processen.  



 
 
 
 
 

5. Drøftelse af forslag til ny struktur på SFO v/ Rasmus 
- kan der etableres en struktur, der medfører, at børnene kan gå længere i SFO. Som det er i dag, kan de 
gå i SFO fra 0. klasse til og med 3. klasse; dvs de bliver automatisk meldt ud pr 31/7, det år, de starter i 4. 
klasse. Det betyder, at der kan være helt op til et 1 års forskel på, hvor længe børnene kan være 
tilknyttet SFOen – Rasmus uddyber på mødet. 
Rasmus ønskescenarie er, at der bliver differentieret, så børnene bliver tilbudt plads i SFO’en indtil de 
bliver en vis alder  - alderen der afgør, hvornår man skal udmeldes af SFOen 
Michael undersøger regelsættet herfor og alt afhængig af dette inviteres en af pædagogerne eller 
pædagogisk leder Mona Larsen med til et møde. 
 
 
 

6. Ny tildelingsmodel 
- Orientering om, hvor vi er og hvad vil der ske fremadrettet – herunder referat fra dialogmødet: 

Lars, Rasmus og Michael fortæller om møderækken om tildelingsmodellen, de stiller sig positive ift. 
stormøderne, de finder møderne konstruktive og processen givtig.  
Arbejdet med den nye tildelingsmodel drøftes.    

 
 

7. Evt. 
Line Karsø orienterer om AULA, hvordan opstarten har været og hvordan vi arbejder med systemet. 
Der aftales, at der oprettes en postliste til skolebestyrelsen.  
 
 
 
Fraværende:  Lise Steiniche.  

 
 
 
 
 


