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Dagsorden 

 
 

1. Meddelelser  
 
 
Elevrådsrepræsentanter: Ikke tilstede.  
 

 
Medarbejderrepræsentanter:  
 
  
Højene:  
På trods af Corona-situationen gennemføres så mange undervisningssituationer som muligt som 
vanligt, fx projekt Edison for 6. klasserne.  
Debatten om uroen i område Højene mærkes i mindre grad blandt skolens elever.   
 
 
Lundergård:   
Der arbejdes konstruktivt med at finde løsninger på diverse retningslinjer og udfordringer ift. 
corona-situationen.  
I uge 38 var der emneuge for skolens elever – en flok 9. klasses elever har skabt en skøn 
udendørs oase på skolen, hvor der er bænke og borde, højbede m.m. De unge mennesker gik op 
i arbejdet og har stort ejerskab til projektet.  
 
 
Bjergby:  
Håndværkerne er næsten færdige på skolen – og renoveringen er veloverstået.  



Corona-situationen præger, også i Bjergby, medarbejdernes arbejdsmiljø, men der samarbejdes 
om at gøre situationen så velfungerende som muligt.  
 
 
Skolebestyrelsesformanden:  
Lars fortæller, at der snart er dialogmøde med BFU.  
Der har været henvendelser fra pressen vedr. episoden i Højene og vedr. budgettet for 2021.  
  
 
 
Ledelsen:  
Ledelserne arbejder med indskrivningen af de kommende børnehaveklasser, -  Planlægning og 
koordinering heraf.    
Der renoveres både på Lundergårdskolen og Højene Skole. Renoveringen i Bjergby er afsluttet.  
Der er indgået en ny arbejdstidsaftale for lærerne, som triaderne (lærer-TR, AMR og lokal ledelse) 
arbejder med. Alle ledere, Tr’er og AMR’er  har deltage i et webinar om Arbejdstidsaftalen 2020.  

 
 
 
 

 
 

1. Godkendelse af referat 

- kort drøftelse af kommende procedure – MH orienterer.  
 
Der aftales at referatet rundsendes, hvis ikke der kommer indsigelser efter 7 dage er referatet 
godkendt.  

 
  

2. Skolebestyrelsesvalg – suppleringsvalg 
- MH og Linda orienterer fra det afholdte valgmøde 
 
Der mødte 4 op til suppleringsvalget og 1 der meldte at han gerne ville i bestyrelsen, men ikke 
kunne deltage på datoen for valgmødet. Der var ydermere en, der havde tilkendegivet at han 
gerne lod sig opstille som suppleant.  
 
Følgende er valgte:  
Anne Marie Sandvig (Bjergby). 
Mikkel Oldenburg (Højene).  
 
Styrelsesvedtægt § 5 drøftes.  
 

 
 
 

3. Covid-19 

- Status 
-  

Det går lidt op og ned ift. hvorvidt smitten rammer vores skoler. Lige nu er smittetrykket 
højt i Hjørring. Michael skal deltage i et møde i morgen på forvaltningen om de seneste 
tiltag, der forventes skærpelser. Der har været smittede på Lundergårdskolen – Styrelsen 
for Patientsikkerheds kontaktes hver hvert smittetilfælde. De vejleder os ift. Håndteringen. 
Fremadrettet er det en mulighed for personalet at bære visir, hvis medarbejderen ønsker 
det.  
 



4. Borgermøde om uro i Højene området 

- opsamling m.m. 
 
Borgermødet foregik virtuelt, der var ca. 270 deltagere. Michael fortæller om mødet. Politiet 
patruljerer i området. Natteravnene vil afholde møde i område Højene for at afdække om der 
er opbakning til at oprette et lokalt tiltag med patruljering.  

 
 

5. Årshjulet 
- fortsat drøftelse om Årshjulet som omdrejningspunkt – se bilag og lille hjemmeopgave 

ifølge aftale fra sidste møde.  
 
Der aftales at Michael laver et forslag til, hvad der skal arbejdes med. Han udvælger på 
baggrund af denne drøftelse 4 -5 emner til det næste år (der nævnes fx: mobilpolitik, 
trivselspolitik/antimobbepolitik, værdigrundlag). Ligeledes vil Michael inddrage fagfolk fra de 
tre skoler til at belyse nogle af punkterne.  
 
 

 
6. Budgetaftale 

- Tildelingsmodellen/høje klassekvotienter m.m. Orientering om resultatet ift. budgetaftalen 
– herunder ny socioøkonomisk beregning 
 

- herunder en foreløbig status på budget og regnskab. 
 

Michael giver en hurtig briefing om det foreløbige regnskab for 2020.  

Punktet uddybes til næste møde hvor administrativ leder Lisbeth Eriksen vil deltage.  
             
 

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

om emnet ”TAL FOLKESKOLEN OP” 
 
Der er i den forbindelse sendt et par hjemmeopgaver/fremlæggelser til skolebestyrelsen. Lars og 
jeg er pt ved at se på materialet.  
 
Formand og næstformand er inviteret. Konceptet for dialogmødet debatteres – flere giver udtryk 
for at man ikke synes, at forvaltningen som sådan skal stille bestyrelsen opgaver. 
Der skal afklares hvem der deltager fra bestyrelsen – Lars og Rasmus vender tilbage til Michael 
desangående.  
 
   
 
 

 
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.  



 
Der drøftes hvilke mulige sanktioner der er mulige, vi drøfter kort bekendtgørelsen om 
Fremme af god ro og orden i folkeskolen.  
  
Punktet drøftes på næste møde, hvor der også vil blive set ind i bekendtgørelsen.   

 
 
 

9. Punkt til næste møde 
- Årshjulet,  
- Budget,  
- Røgfri, 
- Covid-19 

 
 

 
10. Eventuelt  

 
Bestyrelsen ønsker, at der et link til bestyrelsens referater i Aula og ikke kun på skolens hjemmeside.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fraværende: Rasmus og elevrådsrepræsentanterne.   
 
 

 
 
 
 

 

 


