Referat af forretningsudvalget torsdag den 4. juni kl. 16:00 i Konfirmandlokale 1, Sognegården, Torvet 4,
Hjørring med følgende dagsorden:
Tilstede: Marianne, Iben, Hanne, Christina, Søren Bo, Thomas (ref.), Martin, Karen Marie.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af sidste mødes referat: Godkendt
3. SKT siden sidst – præget af mange aflysninger i foråret pga. CoVid-19
a. Årsplan 2020/2021: Uddeles til lærere samt på hjemmesiden.
b. Skolebesøg: Nogle skolebesøg. Men det store skolebesøg efter ferien.
c. Samarbejdsprojekt med VHM om ”Aage Th. Mariegaard” jf bogen ”Fra jernkors til trækors” –
udstillingen skulle have været åbnet d. 9.april. Pt. udskudt.
d. 28/5: Fagdag for 8. kl. Højene i Sct. Hans og Sct Catharinæ kirker.
e. Landsnetværksmøde, 3/6 kl 9-15 online – med henblik på det kommende projekt om monstrer
(målgruppe: indskoling).
f. Diverse aflysninger: Via Dolorosa, Alsang, Påskedug, Besøg i Catharinæ, Naturmødet
g. Sparringsrum hver 14. dag – sammen med tjenesterne i Vendsyssel.
4. SKT kommende projekter
a. Ny årsplan – Varieret udbud til alle klassetrin.
b. Besøge alle skoler og uddele årsplaner – alle skoler er besøgt inden ferien.
c. Aktiv etik. Fælles projekt i stiftet – Intromodul, litteratur, kunst, kirke og musik.
5. Budget 2021 – Godkendt.
6. Nedsættelse af ad hoc-udvalg vedr. nyansættelse i SKT – Christina, Martin, Marianne, Thomas.
Søren udsender stillingsbeskrivelse sammen med referatet.
Opslåes på Jobnet, Skolejobs.dk, Facebook. Thomas udsendes udkast til annonce. Opslag pr. 1.aug.
Samtaler i uge 35. Ansættelse pr. 1.okt. 2020

7. Næste møder:
a. Forretningsudvalgsmøde: torsdag d. 1.okt. kl.16.00
b. Repræsentantskabsmøde: tirsdag d. 3.nov. kl. 19.00, Tårs sognegård.
c. Repræsentantskabsmøde (med valg): Fastsættes på møde d. 1.okt.
8. Evt. Drøftelse af forretningsmødernes organisering. Evt. punkt med visionsarbejde en gang om året –
holder vi fokus og hvor skal vi hen? Kunne repræsentantskabet bruges til visionsarbejde? Der skal
motiveres og inspireres.
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