Referat af møde i forretningsudvalget onsdag den 26. februar 2020 kl. 16.15 på
provstikontoret i Hjørring.
Afbud fra Karen Marie Andersen
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse af sidste mødes referat - Godkendt
3. SKT siden sidst
a. Dannelsesprojektet – Den tredje konference afholdt i nov 2019. Ny alliance mellem skole,
hjem og kirke? Hvad skal vi med skolen? Dannelses-samtalen skal bredes ud, måske særligt
til forældre-gruppen. Dannelse i virkeligheden. SKT bør forsøge at byde sig til på møder
afholdt af de lokale skolebestyrelser.
b. Auschwitzdagen – Arlette – En historie vi aldrig må glemme. En god dag med 379 elever
fordelt i fire sale. Eleverne var meget optaget af filmen og materialet fungerer fint. Fint
samarbejde med biografen.
c. Landsnetværket – nye landsnetværksprojekt 2021/22 om Monstre – det er fælles kulturelt
gods. Formålet er at eleverne (indskolingen) opnår viden om monstre på tværs af
forskellige kulturer.
d. Fælles projekt i Stiftet – ”Aktiv etik” – samtaleøvelser og lege om etiske problemstillinger.
Også om kunst og litteratur (bl.a. den barmhjertige samaritaner). Klar til årsplanen
2021/22.
Der er kommet en ny platform efter SKOLEKOM: Teams.
e. Esbjergevangeliet uge 6 og 7 – (Hirtshals/Hjørring). Godt besøgt. Ide om at vise det for de
lærerstuderende (KLM)
4. SKT kommende projekter
a. Via Dolorosa – 26. og 27.marts 2020 (Mellemtrinet)
b. Påskedugen – Indskolingen på Løkken skole i Løkken kirke. Desuden klasser fra Muldbjerg i
Sct. Olai.
c. Løgumkloster 22.-24.april – Årsmøde i Skoletjenesten, bl.a. Merete Viberg om etisk
dannelse, samtale om ændring af fælles mål, arbejde med monstre-gruppen.
d. Alsangsevent – 1. maj Flashmop ved Metropol – Organist ved Sct. Olai og kirkesanger ved
Sct. Hans med i alsangsevent.
e. Aage Mariegaard m/VHM – udstilling på VHM med udgangspunkt i besættelsestiden. Et
undervisningsforløb.
f. Fælles projekt – jf. 3d
g. Naturmødet i Hirtshals 14. – 16. maj 2020 – Folkekirkens stand bliver udvidet med
Brønderslev og Frederikshavn. Emnet er ”Plads til forandring”.
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5. Årsregnskab 2019 – Godkendt. Der ansøges om at overføre overskudet kr. 33.000 til i år.
6. Næste møder: 04.06. 2020 kl. 16.00
7. Lukket punkt
8. Evt.
Påmindelse om repræsentanter fra menighedsrådene. Brev udsendes i efteråret op til
menighedsrådenes konstituering.
Referat ved Thomas Reinholdt Rasmussen
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