Referat af bestyrelsesmøde i
Folkekirkens Skoletjenesten i Frederikshavn Provsti
Onsdag den 29. august 2018 kl. 16.30 - 18.00
på provstikontoret, Kattegatsiloen, Silovej 8, 5. sal
Tilstede var:
Linda Steengaard, provstiudvalget
Arild Nielsen, Abildgård sogn
Jytte Schalz, Abildgård sogn
Susan Storm, sognepræst i Bangsbostrand sogn
Annette Vincentzen, Bangsbostrand sogn
Ketty Kjær Pedersen, menighedsmedlem Lyngså-Albæk
Christine Holm Clayton, konsulent for folkekirkens skoletjeneste
Afbud fra:
Finn Aaen, menighedsrådsmedlem Elling-Strandby sogn
Peter Thøgersen, sognepræst i Elling-Strandby sogn
Ad 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt, + vi startede med
en sang.
Ad 2. Ny bestyrelse - præsentation og konstituering
Alle præsenterede sig, så vi ved hvem hinanden er, hvorfor
man er interesseret i skoletjenesten, og hvor man kommer fra.
Som formand for den nye bestyrelse for skoletjenesten blev
Linda valgt, og Ketty blev valgt som næstformand.
Linda gennemgik vedtægterne, så alle var indforstået med,
hvad bestyrelsens opgaver og ansvar er.
Ad. 3. Fagligt udvalg - præsentere idéen for den nye
bestyrelse.

Christine forklarede, at der sidste år blev oprettet et fagligt
udvalg for skoletjenesten, hvor man har indbudt lærere for
nogle af kommunens skoler til at deltage.
Meningen er, at udvalget kan være sparringspartnere for
Christine, når hun udvikler nye forløb, evt. være med til at
midtvejsevaluere eller stille pilotklasser til rådighed.
Der er lagt op til et møde årligt og medlemmerne er ikke helt på
plads endnu, da der var flere afbud pga. snestorm ved første
møde, samt at der har været flere tilkendegivelser om at
forskellige lærere har været interesseret i at deltage eller andre
alligevel ikke kan.
Næste møde i det faglige udvalg er den 3. oktober 2018.
Annette efterspurgte, at bestyrelsen kunne blive brugt til lidt
mere. Der blev talt om, at det kunne være en opgave for
bestyrelsen at hjælpe med at gøre skoletjenesten mere synlig
ude i menighedsrådene, så vi er sikre på, at alle ved den
eksisterer.

Ad. 4. Fastlægge nye mødedatoer
De næste to møder i bestyrelsen bliver:
21. november 2018 kl. 16.30-18.00
20. marts 2019 kl. 16.30-18.00
Møderne foregår på provstikontoret over en kop kaffe og lidt
kage.
Christine sørger for indkaldelser og referater.
Ad. 5.  Evt.
Intet til eventuelt.

