
 

 LØKKEN UNDERVISNINGSSTED 

Studievej 10 | 9480 Løkken 

72 33 41 30 skole | 72 33 41 41 sfo 

VRÅ UNDERVISNINGSSTED 

Skolegade 6 | 9760 Vrå 

72 33 41 70 skole | 72 33 46 60 sfo 

 

vraaskole@hjoerring.dk 

www.vraa-skole.skoleintra.dk 

 

 

Vrå, den 5. februar 2021 

 

Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde 

 

Dato: 20. januar2021 kl. 19.00 

Sted: Teams  (Jens sender link) 

Tilstedeværende:  

Fraværende:  

 

Dagsorden Referat 

1. Nyt fra: (Herunder opdatering på 

Covid 19 situationen) 

a. Elevrådet 

b. Ledelsen 

c. Medarbejderne 

d. Bestyrelsen 

Ad A: intet 

 

Ad B:  

 

Reglerne for nære kontakter er strammet – og 

særskilt ift. corona-variant. OK efter test på 6. 

dagen. Har man en corona-variant er det 14 

dages isolation og test 4-6-14 dagen! 

 

Skoledagen er omarrangeret til et nyt, mere 

passende niveau, som er, at 0-4 årgang har 3-4 

lektioner dagligt. Vi kører virtuelt fra 3. klasse. 

 

5-9 klasse er dagen max 6 lektioner pr. dag. 7-

8 lektion er udbyttet meget begrænset. 

Primært er det UU og praktisk-musisk fag, som 

er gledet ud. Dog er de praktisk-musiske fag, 

som er eksamen bibeholdt. Lærerens aflyste 

timer er omdirigeret til ekstra støtte, 

holddeling mm. 

 

Vigtigt at der i den virtuelle del er indlagt 

bevægelse i de fag, som de stadig har. 

 

Der gøres en stor indsats for at holde trivslen 

intakt via kontakt til alle elever flere gange om 

ugen. 

 

Samtidig er der ca. 40 elever i nødpasning i Vrå 

og 14 i Løkken. 

 

Der er fokus på madkundskab, men der er et 

issue omkring børnenes sikkerhed if. Brug af 

redskaber (knive, sakse mm.), men der må 
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gerne lægges op til, at man laver mad med 

forældrene senere på dagen/ugen. 

 

Pt. ved vi ikke noget konkret om eksaminer. 

Dog vil kravene formentlig blive reduceret. 

 

Budget: 

De oprindelige varslede 6% på ledelse er nede 

på 4%. Så der skal laves scenarier, hvor der er 

tale om delt ledelse mellem dagtilbud og skole 

– evt. såkaldte landsbyordninger.  

 

Rationalet er næppe så stort som først 

antaget, så måske bliver besparelsen rullet ud 

som generel besparelse. For Løkken-Vrås 

vedkommende er det i størrelsesordenen 60-

80.000 kr. 

 

Byggeri: 

Tidsplanen kører planmæssigt, og er ikke 

forsinket af covid-19. Vi planlægger en 

rundvisning for bestyrelsen, så snart tiden er 

til det. 

 

Det er en kæmpe opgave for skolelederne især 

at få alle aftaler på plads. Der flyttes ind i 

december 2021.  

 

Vrå: 

• Det nye skema hilses velkomment; der 

er bedre tid til at komme jævnligt i 

kontakt med alle elever og flere lærere 

på klasserne understøtter flere elever. 

 

• Der er mange spændende virtuelle 

tiltag i gang og der videndeles på tværs 

af årgange og afdelinger. 

 

• Vi holder virtuelle pauser for de 

voksne. 

 

• Det giver en god kontakt mellem 

ledere og medarbejdere og 

medarbejdere i mellem. 
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• Der er d.d. indmeldt 31 børn til den 

kommende bhk., hvilket er fornuftigt. 

Det giver to mindre klasser. 

 

• Trivselsmåling for skolebørn er udskudt 

 

Løkken: 

• Anderledes jul: Ingen store fælles 

møder i aula og ingen 

bedsteforældrejuleklip 

• Ingen kirkegang, men konkurrencer 

i.f.m. videovisninger samtidigt i 

klasserne 

• Stadig pyntet skole på gange og i 

klasser… 

• Fjernundervisning: Stor tilfredshed 

med skemaer hos forældre og 

medarbejdere, der er involveret i 

udformningen… 

• 5 elever har modtaget fysisk uv på 

skolen, nu er der 3 tilbage 

• Levende debat om 4 lektioners Meet 

på Aula med varians af holdninger, 

men i god tone  fokusbesværede 

børn i fysisk skole har også 

fokusbesvær derhjemme foran 

skærmen 

• Materialer og Chromebooks udleveret 

på skolen, der dagligt er åben fra 07 – 

14.30 hver dag 

• Jævnlige Meets med personale og 

ledelse, herunder personalemøde 

tirsdag 

• Kommunikation med forældre via Aula 

• Information til lokalsamfundet via 

”løkken.dk” 

 

Ad C: 

Vrå: 

• Kæmpe kreativitet blandt personalet 

• 0-2 har koncentreret deres virtuelle 

undervisning fra 8-10 – herefter 

primært opgaver ud til børnene. 

• Pædagogerne laver et kæmpe arbejde 

nede i nødpasningen. 
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• Materiale kan hentes på skolen i aftalte 

tidsrum 

• Madkundskab gennemføres hos 8. 

klasse, hvor der er prøve. Forældrene 

opfordres til at arbejde sammen med 

børnene. 

• Der er stemning for at tilpasse 

prøverne til sommer – særligt de 

praktisk-musiske 

• Lærerne holder humøret højt 

 

Løkken: 

• Der er meget ekstra støtte på, ds de 

aflyste timer er omdirigeret til støtte, 

to-lærer mm. 

• Der er virtuelle pauser for lærerne 

• Der er meget bevægelse lagt ind i den 

virtuelle undervisning. 

2.     Orientering om ny model for 

beregning af socioøkonomi 

gældende fra 2022 

 

Michael gennemgår slides. 

 

Hovedpointer: 

 

• Vive er valgt som ny leverandør 

• Der er 40 parametre, heraf nogle som 

relaterer sig til børnene. 

• Nordvest er bedst stillet, og Hirtshals 

ringest.  

• Løkken-Vrå ligger nogenlunde midt i 

feltet.  

• Løkken-Vrå tilføres 939.000 ca. fra 

2022 via direkte fremskrivning. Det kan 

dog ændres til ift elevtal. 

3.  Opfølgning på Anders Høngårds oplæg på 

sidste møde. 

Arne viser oplæg, som Anders Høngaard og 

Arne har udarbejdet i fællesskab. Politik 

justeres til og sendes ud med referat og 

besked til forældre + hjemmeside. 

Evt. Skaterrampe i Vrå: mulighed for et 

samarbejde med Børnenes Jord samt evt. Arne 

Larsen Leddet. 
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