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Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde 

 

Dato: 3. maj 2022 kl. 19.00 

Sted: Vrå Skole 

Tilstedeværende:  

Fraværende:  

 

Dagsorden Referat 

1. Nyt fra: 

• Elevrådet 

• Ledelsen 

• Medarbejderne 

• Bestyrelsen 

Ad A – Intet 

Ad B: 

Arkitekter med på rundvisning 

Indvielse 22/6 13-15 – udendørs 

Budgettet rummer en del besparelser på i alt 29 

mio. Der er ved at blive udarbejdet et 

sparekatalog. Det svarer til ca. 2,5% af det samlede 

budget. En af de markante valgelementer var 

selvstændige skoler, men umiddelbart er det svært 

at se, hvordan det skal udgøre en besparelse. 

Formentlig ved vi noget mere om hvad der ender 

med at komme i spil. 

 

Løkken: 

• Løkken Skole er blevet certificeret DGI lige 

inde påske 

• Adoptionsordninger er i gang igen. 

• Der er gang i fag- og opgavefordelingen for 

kommende skoleår – fokus på fælles 

forberedelse mellem lærere og pædagoger 

• Meget bærer præg af ar det er åbnet op 

og samarbejder kan finde sted 

• Skriftlige prøver løber af stablen netop nu 

• Pt. er der ingen ukrainske elever  

 

Vrå 

• Der e en den ukrainske børn 

• Skriftlige prøver løber af stablen netop nu 

• Morgensang for alle er i gang igen! 

• I indskolingen er der nu igen et fokus på et 

øget omfang holddannelse, og 

erfaringerne er rigtig gode og giver mange 

gode muligheder for læring for alle 
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Ad C: 

• Rigtig god dag med DGI 

• Brobygning 

• Fagfordeling 

• Skole-hjem samtaler 

 

Vrå 

 

• Brobygning – ud af huset mm. 

• Fagfordeling 

• Skole-hjemsamtaler 

• Stor opbakning til øget holddannelse i 

forskellige afskygninger 

• Sidste modul i DGI – certificering inden 

sommerferien 

 

Ad D: 

• Møde i ”Partnerskab om folkeskolen” 27/6 

om aftenen opsamling + overlevering til de 

nye skolebestyrelser. Også basis for at 

levere gode historier 

• Besøg af udvalget 23/5 med temaet 

omkring sundhed og bevægelse 

 

2. Kommende skolebestyrelsesvalg 

 

Der er flere kandidater på bedding. Vigtigt at alle 

potentielle kandidater møder op til valgmødet den 

19/5 17-18 på Vrå Skole i Hjerterummet. 

 

Der skal vælges 7 forældre og gerne 3-4 

suppleanter. Der skal være repræsentation af 

begge undervisningssteder.  

3. Projekt Grøn omstilling Projektet er kommet en den længere 7/5 skal der 

en delegation op og tale om mulighederne for 

solceller mhp. at følge data/forbrug mm. 

 

Fortsat fokus på det daglige seje træk, og det skal 

kulminere i et topmøde. Formålet er at få ændret 

elevernes mindset omkring miljø og grøn 

omstilling. Der er emneuge i uge 41 med temaet 

grøn omstilling integreret i motionsdagen om 

fredagen. Projektet er på tværs af de tro skoler 

under Michael. 

 

Desuden fokus på vintage og genbrug. Foredrag 

omkring emnet og deltagelse i Naturmødet i 

Hirtshals. Endelig er der fokus på 

transportområdet at gøre det mere grønt. 

 

Karrierelæring er også med i projektet. 
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4. Undervisning af ukrainske børn D   Der er pt. 8 elever på skolen, som får en del støtte og 2.sprog 

uv. 

         

Der er imidlertid en plan om at lave lejligheder til omkring 100 

mennesker, hvoraf der er 40 elever. Derfor arbejder vi nu med 

at lave et skoletilbud nede på den gamle skole. 

                                     

Økonomien er som alm takst men formentlig en separat økonomi 

for dem p gammel skole. 

5. Orientering om indsatser i kommende skoleår. Indsatsområder i kommende skoleår – alt sammen 

beskrevet i den formelle skoleplan, som opstod ift. 

A20: 

 

• Udvidet forældresamarbejdet med 

børnehaveklasserne og videre op i 1-2 

klasse. Mange emner skal tages op i 

caféaftener mm. 

• Kursus i ICDP – resurse… 

• Udeskole/bevægelse 

• Læsestrategi samme med vejlederne samt 

i kommuneregi 

• Oplæg om skældudfri skole 

• Førstehjælpskursus 

• Grøn omstilling 

• Diverse lokale tiltag hvert sted 

•  

 

 

Eventuelt. Intet. 

  

  

 


