Nørregade 18C 9800 Hjørring,

24601696, www.skt-hjoerring.dk

13.02.2018

Møde i Forretningsudvalget tirsdag den 13. februar kl. 16:00 på provstikontoret
Tilstede: Søren Bo Svendsen, Mette Hedemand, Hanne Jørgensen, Iben Aldal, Martin Skov,
Thomas Reinholdt Rasmussen (ref.), Christina Munk Hansen, Karen Marie Andersen

1. Godkendelse af sidste mødes referat - godkendt
2. Godkendelse af dagsorden - godkendt
3. Siden sidst:
a. Udlån af julekrybbe, -dragter og Luciadragter – udlejning som det plejer.
b. Auschwitzdag 26. jan i Biocenter, hvor Susanne Biers film, Hævnen blev vist – 267
elever + lærere – fra seks forskellige skoler (overbygningen)
c. Landnetværksmøde: mødestruktur og kommende projekt, 2019-2021 – to om året.
Der diskuteres en ændret form på møderne, så at de nye hurtigt kan finde sig
velkommen. Kommende projekt; muligvis brætspil med sammenkobling med
nettet.
d. Kristne symboler – som workshop – Fortælling og eget produkt i Billedkunst
e. Esbjergevangeliet har været opstillet i Løkken og Hjørring sognegårde – Fem klasser
timeldt i Løkken. I Hjørring Muldbjerg og Sindal klasser. Esbjergevangeliet er nu på
nettet. Stor interesse for det.
f. Hjemmeside The Showtown (handler om Holocaust i forhold til kunst) Introduktion til ny hjemmeside ved Mette. Etiske dilemmaer og debat om f.eks.
også begrebet fake news. Siden skal gerne være færdig inden sommer.
g. Digital dannelse – det nye projekt – tre klasser skal arbejde med et projekt med
udgangspunkt i de problematikken omkring de sociale medier,. Dette skal munde
ud i et projekt og måske en temaaften. Der er allerede møde vedr. dette 14.feb.
Projektet dækker både Frederikshavn og Hjørring provstier.
4. Kommende projekter og tilbud
a. Via Dolorosa – 12.-14.marts 2018
b. Teater ”David og Goliat” Muldbjerg og Bagterp – Tjekkisk dukketeater i uge 9.
Henvendelse fra Skallerup friskole, der også godt kunne tænke sig teaterstykket.
c. Teaterfestival i Syddjurs kommune 21.- 22.april – Mette deltager
d. Årsmøde i Løgumkloster, 23. -25. april – Søren og Mette deltager
e. Medvirken ved Kulturmødet på Mors i august - Stiftet er interesseret i at
folkekirken deltager. Skoletjenesterne arbejder sammen om en stand (workshop),
der drejer sig om begrebet ”håbet”. Naturmødet i Hirtshals er muligvis også en
mulighed (der er planlægningsmøde om 14 dage)
f. Nyt materiale Gud og Mammon – Søren er ved at udarbejde nyt
undervisningsmateriale.

g. Filosofikursus for lærere og studerende. Der overvejes at fortsætte dette projekt.
Men også et nyt introkursus. Det kunne måske arbejdes frem mod en ”filosofiens
dag”.
h. Folderen om skoletjenesterne afløses af en hjemmeside voresåbneskole.dk

5. Regnskab og budget – vi holder budgettet.
6. Næste møde – 21.juni kl.16.30
7. Evt.- husk møde for repræsentantskabet i efteråret 2018 – emner efterlyses.
8. Personalia. Lukket punkt. Mette og Søren deltager ikke.
Drøftelse af problematikken. Formanden bemyndiges til at gå videre i henhold lukket
referat. Referat findes hos provstiet.

