
 

NORDVESTSKOLEN  

SKOLEBESTYRELSESMØDE  

12. oktober 2021 kl.: 19.00 - 22.00 på HS 

Referat 
 

1. Meddelelser  
 
 

Elevrådsrepræsentanter: Ikke tilstede. Der er valgt repræsentant og Jonas deltager fremadrettet.  
 
 
 
Medarbejderrepræsentanter:  

 
  

 
Højene: Der er nye udendørs legeredskaber – bl.a. bordtennisbord, som der er stor aktivitet omkring.  
Der var faguge i uge 38 på alle klassetrin.  
 
 
 
Lundergård: Der har været emneuge i uge 38 på hele skolen. Der blev arbejdet med mange forskellige emner.  
I aftes den 11. oktober var der valgmøde på skolen med deltagelse af Karsten Lauritsen og Peder Hvelplund. Der 
kom mange unge mennesker og de var meget interesserede i mødet. Politikerne var meget begejstret for mødet 
og de unges engagement.  
Der arbejdes lige nu med uderum på skolen. Skolen er testamenteret penge ud fra et ønske om at midlerne skal 
bruges til børnenes bedste.  
 

 
 
Bjergby: Der var temauge i uge 40, hvor der var fokus på temaet uddannelse og job. Der var stor opbakning fra 
forældre og erhvervsdrivende.  Vi har indkøb nye udendørslegeredskaber, som børnene har taget godt imod.    
Tidligere personale, som nu er pensioneret, har været til den første pensionist-kaffe siden Corona-lukningerne.    
 



 
 
Skolebestyrelsesformanden:  
 
 
 
Ledelsen: Hver gang der er kommunalvalg afholdes der også skolevalg for skolernes ældste elever. Dette deltager 
både Lundergård- og Højene skole i.  Det er et initiativ som skal lære eleverne at forstå hvad et demokratisk valg 
er. Der knyttes undervisning til i samfundsfag. Den 14. skal de stemme. De unge mennesker er meget optaget af 
forløbet. Det er ofte politikere fra ungdomspartierne der deltager i valgmøderne eller politikere med lokal 
forankring.   
 
Efter den nye tildelingsmodel er trådt i kraft er vores økonomiske grundlag forbedret.   
Nordvestskolen har et stigende antal af elever, hvilket ikke er det typiske billede i kommunen. De fleste skoler får 
færre elever.   
 
Vi har fået midler fra kommunens anlægspuljen, hvilket betyder at der nu kommer nyt gulv i gymnastiksalen på 
LGS.  
 

2. Siden sidst 
- MH orienterer. 
I område Højene er der igen en del knallertkørende unge som samles. Skolen deltager i møder med politiet 
og SSP. Michael har fået henvendelser fra forældre, som er bekymret for knallertkørslen på skolens 
område. Der undersøges nu om der kan forbydes knallertkørsel på matriklen. Der drøftes mulige tiltag.  
 
På skolerne har vi naturligvis arbejdsmiljørepræsentanter og inden udgangen af oktober måned skal der 
afholdes valg til dette på de enkelte skoler. Der skal tillige udarbejdes en APV i dette efterår. Vi er i gang, 
da undersøgelsen professionel kapacitet er sendt rundt til alle medarbejdere. En af opgaverne i 
forbindelse med APV’en er at vi skal til at registrere de kemikalier, som er på skolen. Det kan være 
rengøringsmidler, smøreolier osv. Kemikalierne skal registreres i et online system, som Hjørring Kommune 
har erhvervet.  

 
  

3. Værdigrundlag - synlighed 
- hvad er sket siden sidst – orientering og drøftelse. 
Sidste gang anbefalede bestyrelsen skolerne at arbejde med værdigrundlaget ved hjælp af videoer, dette 
arbejdes der med på forskellig vis. Ledelsen har tillige drøftet hvordan værdigrundlaget kan komme i spil til 
MU-samtalerne. Der arbejdes generelt aktivt med værdigrundlaget på forskellige møder blandt personalet.  
Mikkel fortæller at han og Lars har deltaget i et forældremøde på 6. årgang – og at forældrene gav udtryk 
for at det var godt at møde nogle fra bestyrelsen. Mikkel tænker at værdigrundlaget skal præsenteres i de 
første klasser, men ikke børnehaveklassen, da der her er mange nye informationer at forholde sig til.  
Der drøftes følgende ift. hvordan bestyrelsen kan synliggøre værdigrundlaget:  
- at bestyrelsen optager videoer om værdigrundlaget, som fungerer som en velkomstmail.   
- At værdigrundlaget er en del af en form for velkomstpakke.  
Michael er tovholder på at få organiseret en optagelse af videoerne.  

 
 

 
 

4. Udebørnehaveklassen på LGS 
- opfølgning og planlægning af kommende besøg af borgmester Arne Boelt, formand for BFU Mai-britt 

Beith Datoen er fastsat til 26/10. kl 8.30. 



Mikkel og Linda deltager i besøget og byder velkommen. Derefter tager skoleleder Jan Andersen og 
børnehaveklasselederne over. Michael kontakter pressen.   
 

 
 

5. Forslag til bemanding af skolebestyrelsen 
- Carsten Jørgensen motiverer forslaget. 
Carsten motiverer sit forslag, han oplever at det er en god ide at der deltager en leder fra hver skole, fordi 
skolelederne har en generel viden om hvad der sker rundtomkring på skolerne.  Bestyrelsen træffer 
beslutning om at en skoleleder fra hver skole fremover inviteres med til møderne.  
Der drøftes hvordan lederne sættes i spil på møderne og der aftales at dette bl.a. gøres ved at lederne 
også får taletid i pkt. 1.  
 
 

6. Løbehjul og skolegang 
- drøftelse af brug af løbehjul. MH orienterer. 
Michael orienterer om faktaark ”Ny forsøgsordning for motoriserede løbehjul”. Skolen har oplevet at børn 
og unge møder op på el-løbehjul til ture ud af huset osv.  

            Der ønskes en principiel holdning fra bestyrelsen. 
            Bestyrelsen behandler fænomenet.  
Bestyrelsen beslutter: 
 
At eleverne ved fælles ture, som tager udgangspunkt fra skolen, ikke kan benytte motoriserede løbehjul.  

 
 

7. Evt.  
Rasmus ønsker en opdatering på parkeringssituationen ved Højene Skole. Mikkel Krogsgaard Kørp 
fortæller, at han har iagttaget trafikken udenfor skolen flere morgener. Ledelsen på Højene Skole har 
skrevet ud til alle forældre om at aflevere deres børn på parkeringsarealerne mod hallen og ikke 
parkeringspladsen ved skolens hovedindgang. Der er sat vejledende skilte op på området.  
 
Lise fortæller, at der er valgmøde med fokus på skole-politik den 25. oktober på UCN fra 19.00 – 21.30.  
 
Kenneth foreslår, at bestyrelsen hører om den mellemform, der arbejdes med på Højene Skole, som kaldes 
”Sporet”.  
 
Mikkel orienterer om SHIs projekt Det Blå Frirum. Kommunen har tilkendegivet, at de gerne vil støtte 
projektet, så der ansøges nu om yderligere fondsmidler.  
 
Der er opstillet et busskur på Bjergby-Mygdal Skole.  
 
Vi taler om brugen af Aula og om hvordan man kan tilpasse kommunikationen til forældrene. Forældrene 
hylder rettidig kommunikation. Michael fortæller, at bestyrelsen på et tidspunkt bliver inddraget i skolens 
arbejde med en kommunikationsstrategi.  
 

 
Fraværende: Elevrådsrepræsentant Jonas, Anne-Marie Sanvig og Linda Fynshave.  
Gæst: Skoleleder Mikkel Krogsgaard Kørp (Højene).  

 
 
 
 


