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Udvalgsmøde 1. februar 2017
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Tilføjelser under punkt 8:
a) Dannelseskonference.
b) Orientering om Cirkulære for uddannelseskrav.
c) Årsmøde.
I forhold til referatet fra sidste møde, så skal der udarbejdes en ansøgning til PU om forhøjet
bevilling for 2017.
2. Ideer til vores tilbud for skoleåret 17 - 18
Det er reformationsjubilæum og det vil fylde i de tilbud, der gives.
Landsnetværket har lavet et materialer for mellemtrinet, som vil indgå i vore tilbud.
Der er ansøgt hos Repræsentantskabet om midler til reformationsfejring, da der er i
Visionsprojektet afsat midler til markering af reformationen.
Der har været gode oplevelser med at give tilbud om fortælling om engle. Der har været god
tilslutning.
Der har også været stor brug af julekalender for indskolingen på nettet og god respons tilbage,
bl.a. i form af, at børn havde samlet ind til danskere, der ikke har så meget at fejre jul for.
’Via Dolorosa’ afvikles formentligt igen i både Brønderslev, Jerslev, Dronninglund og Asaa.
Det overvejes at udbygge antallet af dragter, evt. låne/ leje hos andre.
Katharina Luther forestilling afholdes to gange den 23. marts i Brønderslev og igen i efteråret i
Dronninglund.
Påskeugen vil blive udlånt, bl.a. i Flauenskjold.
Forslag om øget fokus på salmesang gerne i samarbejde med organister. Idé: det kunne også
tilbydes på nettet, så skolerne har mulighed for at tage dem selv og få nem adgang til at gennemgå
salmer hen over året, gerne med et indledende besøg på skolerne eller i kirkerne.
Generelt er der materialer nok til at udfylde årsplanen med.
3. Hvordan formidle årsplan til skoler?
Pia har været til et møde i forhold til distribuering af den fælles årsplan. Det var et godt møde med
en god dialog om muligheder. Det blev også her bemærket, at undervisningen fra 2020 skal ske
med linjeuddannede lærere, det gælder også for faget kristendom. Derfor skal der ske en række
efteruddannelse i kommunen for at opnå dette. En indsatsområde fra os kunne være at lave
materialer i forhold til eksamen i de ældste klasser.
4. Regnskab 2016 og budget 2017
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Der har været udgifter i 2016 på kr. 366.021 mod budget på kr. 352.000. Det skal dog bemærkes,
at der været afholdt udgifter i forhold til påskearrangement i Dronninglund Kirke på ca. kr. 15.000,
som tidligere blev afholdt af flere kirkekasser, men fremover afholdes af skoletjenesten.
Budget 2018.
Der skal afsættes flere penge til materialer og medlemskab.
Der var en generel overvejelse om normeringen af Pias timetal. Det skal i foråret afklares om det
skal fastholdes eller foreslås sat op. Senest 15 juni skal PU ansøges om budgetforslag for 2018.

5. Årsrapport for 2016
Pia orienterer på Budgetsamråd i marts om arbejdet samt udarbejder en kort beretning, som
menighedsrådene kan få med hjem efter samrådet.
6. Pias tur ”I Luthers fodspor”
Det blev en meget god og indholdsrig tur, der kan bruges i rigt mål fremover.
7. Nuværende bestyrelses funktionsperiode
I forbindelse med Budgetsamråd i foråret 2018 skal menighedsrådene vælge 3 medlemmer.
Herudover vælges en fra PU og en af præsterne. Emnet tages op på det kommende møde.
8. Eventuelt
Der afholdes dannelseskonference den 27. april i Nyborg. Bestyrelsen har mulighed for at deltage.
Tilmelding nødvendigt. Informationer via Pia.
Drøftelse af forslag til cirkulære for obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionær
Gennemgang af oplægget med en kritiks vinkel...
I maj er der årsmøde for konsulenter i skolekirketjenesten.
Pia og Torben udsender doodle for fastlæggelse af kommende møde.
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