Referat af møde i forretningsudvalget torsdag den 22. november kl. 16:00 på provstikontoret i Hjørring med
følgende dagsorden.
Tilstede: Forretningsudvalget
Afbud fra Martin Skov
Referent: Thomas Reinholdt Rasmussen
1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af sidste mødes referat - Godkendt
3. SKT siden sidst
a. Repræsentantskabsmøde 26/9 (omtalt som PS i sidste mødes referat) – Godt møde. Godt
fremmøde. Der holdes et pilotprojekt med den viste film på Læsø, Byrum kirke.
b. Skolebesøg – Marianne er glad for jobbet  Mange områder og alle opgaver: samarbejde på tværs,
kirkerne, konsulenter, landsnetværksmøde, religionernes dag, digital dannelse, Kulturmødet på
Mors, forberedelse af april-festival og naturmødet, Luther-tæppet og Esbjergevangeliet, kigget lidt
på Bibeleventyret, lignelsesprojekt på skolerne, masser af skolebesøg og engleværksted, tilbudene
til skolerne er fordelt mellem Søren og Marianne, ligeledes skolerne. Skolebesøgene går godt, god
kontakt til lærerne (der mangles kun en skole at besøge). Der er en skole-kirkemedarbejder på
arbejde alle ugens arbejdsdage.
c. Møde med kommende ”kunder”, læs: lærerstuderende: Der er god kontakt og det sætter præg
d. Aprilfestival: d. 5.-7.april 2019 mange forskellige teatertrupper og forestillinger. Sognegården er
booket samt Sct. Hans kirke.
e. Henvendelse om virksomhedspraktikforløb hos SKT: Vi har haft en ung praktikant. Det gik godt,
men det var kort, da hun fik andet tilbud, og forløbet derfor blev afbrudt. Der var opstillet
forskellige opgaver.
f. Naturmødet 2019 i Hirtshals, ”Fra ord til handling”: Bygger på Grøn-kirke-konceptet, hvilket kan
være lidt svært at forklare. Hvordan forholder SKT sig til dette? d. 23-25.maj 2019
g. Afslutning af Digital dannelses-forløb 15/11: ”Hvad skal vi med skolen?”. Ca. 90 udskolingselever i
Sindal sognegård, hvor der blev sat fokus på digital dannelse. Kommunikation og etik på de sociale
medier. Regler for og brug af de elektroniske platforme. Der skal evalueres på forløbet, og findes
ud af hvorledes det skal bruges. Hvilke former for dannelse er det nødvendigt at gribe fat i?
4. Budgetrapport: Forventet resultat 2019: kr. 22.444 (pt. Indtægt på 954.500 og udgift kr. 770.007).
5. Studietur til Scotland, 16. – 19. september 2019 som henliggelse af årsmøde i Løgumkloster: Bevilliget
6. Visioner om SKT. Gerne projektsamarbejde med de andre skoletjenester i byen. Folkeskolen er
fokusområdet; der kunne udvides til gymnasieskolen. Der er efterspørgsel efter ud-af-huset-projekter, hvor
oplevelsesmomentet er gældende (f.eks. Via dolorosa, Bibeleventyret, engelværkstedet – æstetisk læring.
Kursus på Aarhus Teater om æstetisk læring).
7. Næste møder: 26/2 og 11/6-2019. Begge møder kl 16 på provstikontoret.
8. Evt.: Intet
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