
 

NORDVESTSKOLEN 

SKOLEBESTYRELSESMØDE  

7. september 2020 kl.: 19.00 - 22.00 på LGS 

 

Dagsorden 

 
 

1. Meddelelser  
 
 
Elevrådsrepræsentanter: ikke til stede.  
 

 
Medarbejderrepræsentanter:  
 
  
Højene:  
Opstarten på skoleåret er forløbet godt og der er ved at blive skiftet vinduer på skolen ved de ældste elever.  
 
 
Lundergård:  
Ildsjælene på skolen er i behold og stemningen blandt børn og voksne er god.  
 
 
Bjergby:  
Der er fuld gang i byggeriet på skolen – nyt tag, ny indendørs belysning og ovenlysvinduer. Det bliver rigtig 
godt, når det bliver færdigt. Så er der blevet ansat to nye lærere, som begge er kommet godt i gang.  
 
 
 
Skolebestyrelsesformanden:  
Der ønskes en opmærksomhed på retningslinjerne for ture ud af huset på et af de kommende møder.  



Der er rettet henvendelse fra SHI vedr. kunststofbane i Højene.  
 
Ledelsen:   
Michael fortæller, at han har deltaget i et møde med en arbejdsgruppe fra SHI vedr. kunststofbane og 
atletikfaciliteter på arealet bag Højene Skole. Der arbejdes videre med ideerne.  
 
Michael viser en oversigt over elevernes fravær ved Nordvestskolen. Der aftales, at ”Fraværsoverblikket” 
fremover vedhæftes til dagsordenen.  
 
Der drøftes ændringsforslag til Aula.  
 

 
 

1. Skoleårets bestyrelsesmøder 
- Godkendelse af datoer og gennemgang og justering af årshjulet 

Skolebestyrelsen godkender datoerne for mødeafvikling i dette skoleår.  
Skolebestyrelsen ønsker følgende ændringer på møderne:  

- et punkt før ”evt.”. Hvor bestyrelsen kan aftale, hvad de ønsker at arbejde med på de næstkommende 
møder.  Michael udarbejder en emnebank til næste møde, hvor de tematikker som er obligatoriske for 
bestyrelsen at behandle, er indtænkt. Hvis bestyrelsesmedlemmerne har forslag til emnebanken, skal 
de mailes til Michael.  
 
 

  
 

2. Skoleårets opstart 
- Orientering om opstarten af skoleåret 20/21 
Michael orienterer om, at skoleåret er godt begyndt, der er en god stemning på de tre skoler og det 
fornemmes, at økonomien er en smule bedre end tidligere. Der er ansat nye medarbejdere på alle tre skoler 
og der ansættes igen i løbet af denne måned, da de sidste ansættelser ikke faldt på plads inden 
sommerferien. 
 
Der er udfordringer med buskøreplanerne, særligt i Højene er der ventetid for eleverne. Der er lavet lokale 
tilbud til de børn som venter længst tid på busserne. De lokale tilbud og tanker herom drøftes. 
Skolebestyrelsen vil gerne at ovennævnte problemstilling bliver et af emnerne i emnebanken.  
 
På Lundergårdskolen har Michael og skoleleder Jan Andersen været i dialog med en gruppe af forældre om 
etablering af de tre 0. klasser på skolen. Alle tre klasser er kommet godt fra start.  
 
Michael orienterer om, at forældre har henvendt sig på skolen, idet der har været uro i området rundt om 
Højene Skole. Der har været afholdt møde med de forældre som henvendte sig sammen med SSP og 
politiet.  

 
 

3. Covid-19 
- orientering om Covid-19 og dennes indflydelse på skolestarten/året 
Michael beretter om skolernes planlægningen af det nye skoleår ift. Covid-19 smittefaren. Der har været 
corona-tilfælde på Højene Skole og Lundergårdskolen, håndteringen drøftes. I alle tilfælde har skolen fået 
hjælp af Statens Seruminstitut og  Styrelsen for Patientsikkerhed, som begge har ydet en kvalificerende 
bistand i forhold til håndteringen af situationerne.  
 
Der drøftes hvorvidt tiltagene ift. Corona går ud over elevernes skolegang generelt.   



 
 

 
4. Tildelingsmodellen 

            - hvad er der sket siden sidst? 
Michael orienterer: Der er ikke taget politisk stilling til tildelingsmodellen endnu. Der kan forventes en 
beslutning senest i oktober.  

 
 

 
5. Valg til skolebestyrelsen 

- på sidste møde aftalte vi, at der skal holdes valgmøde – hvem gør hvad? 
Der aftales at afholde valgmøde torsdag den 8. oktober, fra 18.00-19.00 med tilmelding, af hensyn til 
forsamlingsforbuddet.  Lars, Rasmus og Michael deltager i valgmødet.  
 
 

 
6. Evt. 

Intet at bemærke.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fraværende: Line Munch og elevrådsrepræsentanterne.  
 
 

 
 
 
 

 


