Referat af Møde i Skolekirkebestyrelsen 9. december 2020 kl. 16.30-18.00
Se også bilaget med Pias noter til mødet!
1. Siden sidst – Pia fortæller om hvad der er sket siden sidste møde i januar og hvad er idéerne til 2021?
Større egenproduktion fremadrettet og færdige kasser til udlån og workshops med
skolekirkemedarbejderen.
Hvor meget bruger skolerne kirkerne ”på egen hånd” og i kontakt med præst og kirkepersonale?
På kirkegårdsplan, organistplan, skoler og præster osv.
Kan man lave skal-ting i forhold til kristendomsundervisningen?
Fx med Påskearrangementet i Dronninglund. (Kalenderen fx med volley, musikdage osv.). Ideelt set med et
tilbud i indskoling, mellemtrin og overbygning

2. Skolekirkebestyrelsen og PU (September). Evaluering af mødet med PU
Vi var glade for at møde PU og få lov at fortælle om og synliggøre arbejdet.

3. Budget fremadrettet – flere timer i stillingen (+ ny hjemmeside?)
Flere i bestyrelsen finder det ideelt hvis der var en fuldtidsstilling. Pia skal overveje om hun er interesseret i
en stilling kun med skolekirketjeneste – eller om hun fortsat vil have kommunikationsdelen med. Hun skal
inden MUsamtale MUS 13.1.21 komme med en udmelding, derefter laves ansøgning, som sendes rundt til
bestyrelsen før afsendelse til PU.
Ansøges om flere timer til 2022
Ansøg om at få de penge, som ikke er brugt i år overført til næste års budget. Spørg Erik.

4. Valg til skolekirkebestyrelsen til budgetsamrådet den 25. marts 2021 Se vedtægterne her:
https://broenderslevprovsti.dk/vedtaegter-(1).aspx og overvej om du vil genvælges og/eller kom med
forslag til kandidater at spørge. Valgbare til at repræsentere menighederne er enhver, som er fyldt 18 år og
medlem af folkekirken og bosiddende (eller sognebåndsløser) i Brønderslev Provsti.
Lene vil gerne genopstille, Hanne vil også gerne genopstille, Inge genopstiller ikke, da hun er blevet
formand i Jerslev.
Nye kandidater: Inge: Fordel med én som har skolebørn og fornemmer hvad der sker. Findes der én fra
vestdelen af provstiet, fx fra De4kirker eller Brønderslev.
Forslag: xxx
5. Evt. og næste møde onsdag 14. april 2021 kl.16.30

