Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

16. januar 2018
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Jesper Dam Larsen, Gitte Kragh og Rene Rosenkrans

Dagsorden:
Velkommen til de to elevrådsrepræsentanter: Christian fra 8. NF og Teis fra 8. SB
Vi præsenterer os for hinanden
1. Siden sidst (ca. 10 min.)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
• Inklusionsprojektet
• Skolesekretær
• Ledelsessituationen p.t.
• Skaterbaneprojektet – status
Referat:
• Hele skolens pædagogiske personale skal i det kommende skoleår gennemføre et
kompetenceløftsforløb omkring inklusion. For at målrette dette forløb så meget som
muligt til lige netop Fjerritslev Skole har alle medarbejdere udfyldt et spørgeskema, og i
øjeblikket bliver elever interviewet, og der vil blive foretaget observationer af
undervisning.
• Pr. 1/2 er Pernille Hansen fra Skovsgaard ansat som ny skolesekretær på Fjerritslev
Skole. Vi glæder os til at tage imod Pernille.
• Marianne er fortsat sygemeldt, og det er uvist om og i givet fald hvornår, hun kommer
tilbage. Pernille meddeler forældrene i AKT, at hun indtil videre er leder for AKTområdet.
• Skaterbaneprojektet er nu så langt, at banekonstruktionen har været sendt i udbud, og
der er forhandlingsmøde den 12/2 mellem udbudsgivere og styregruppen for
skaterbanen. Styregruppen består af to elever, to forældre, rep. fra teknik- og
miljøforvaltningen, projektmedarbejder Louise Ursell og skolelederen. Udover
skaterbanen ansøges om midler til udvikling af hele arealet foran skolen.

2. Meddelelser (ca. 15 min.)
• Formand
• Elever
• Andre
Referat:
Finn tager til skolebestyrelsesseminar i Vejle den 3/2.
Elevrådet har været på elevrådskursus afholdt af Ungdomsskolen og har holdt to
elevrådsmøder.
På det ene møde blev drøftet ønsker dels til de fysiske rammer og dels til undervisningen.
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Fysiske rammer:
• Vi vil gerne have nye gardiner i klasserne.
• Vi vil gerne have urene indstillet, så de går ens.
• Vi vil gerne have en ny vandautomat i udskolingen, og vi vil gerne have den placeret
midt i området for 8. og 9. klasserne.
• Vi vil gerne have flere hyggeområder med f.eks. sofaer.
• På toiletterne ved 7.klasserne vil vi gerne have mere lys, toiletbørster og varmt vand i
hanerne.
• Kan vi gøre noget, så vi lettere kan få fat i de bolde, der lander på taget?
• Man kan ikke høre at det ringer, når man opholder sig udenfor.
Undervisningen:
• Eleverne oplever ikke, at der er motion og bevægelse i løbet af dagen.

Skolebestyrelsen beder elevrådet om at arbejde med forslag til, hvordan motion og
bevægelse kan blive en større del af skoledagen.
3. Høring: Ny organisering af og visitationspraksis på det specialpædagogiske
område (ca. 40 min.)
Forslag til ny organisering og visitationspraksis på det specialpædagogiske område. Forslaget
sendes hermed i høring hos forældre- og skolebestyrelser, faglige organisationer,
Handicaprådet mv. i perioden fra d. 9. januar 2018 til og med den 9. februar 2018 kl. 12:00.
Bilag:

Høringsbrev
Rapport forslag til ny organisering og visitationspraksis på det
specialpædagogiske område.
Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til
specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune

Referat:
Skolebestyrelsen drøftede de udsendte oplæg.
Det er meget vanskeligt at give høringssvar på så kort tid på et område, hvor det er
nødvendigt, at man orienterer sig grundigt i forudsætninger og vilkår.
Generelt er der en bekymring for, om elevtallet i de enkelte specialklasser reelt er et udtryk for
behovet for specialklasser, eller om det i højere grad er et udtryk for, at det ikke har været en
mulighed at visitere flere børn til specialklasserne.
Skolebestyrelsen ønsker ligeledes i høringssvaret at gøre opmærksom på, at elevtallet i
specialklasserne på ingen måde siger noget om, hvorvidt inklusionsopgaven er lykkedes –
men alene noget om, at der er børn i almenområdet, som førhen ville have været i
specialklasser.
Det opleves umiddelbart som en rigtig god ide, at rolle- og ansvarsfordeling bliver gjort tydelige
i de nye visitationsprocedurer.
Høringssvaret skal være afgivet før næste skolebestyrelsesmøde.
Pernille udarbejder et forslag til et svar, der pr. mail sendes til godkendelse af
skolebestyrelsens medlemmer.

4. Høring: Kvalitetsrapport (ca. 40 min.)
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Ifølge folkeskolelovens §40a skal der hvert andet år (lige år) udarbejdes en Kvalitetsrapport for
skoleområdet. Kvalitetsrapporten skal senest være drøftet i kommunalbestyrelsen inden d. 31.
marts. Forinden denne drøftelse skal der indhentes en udtalelse fra skolebestyrelserne om
Kvalitetsrapporten. Vedhæftet er denne periodes Kvalitetsrapport.
På baggrund af kvalitetsrapporten udarbejdes dels skolevæsnets udviklingsplan samt den
enkelte skoles udviklingsplan.
På skolevæsensniveau udsendes udviklingsplanen til skoler og bestyrelser mandag den 15.
januar.
Det er besluttet, at der skal beskrives indsatser på områderne:
•
•
•
•

Det faglige niveau skal hæves
Overgange – også i samarbejde med børnehaverne.
Inkluderende læringsmiljøer – herunder trivsel
Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Skolebestyrelsen drøfter hvilke initiativer, der skal tages på Fjerritslev Skole med
udgangspunkt i den fremsendte kvalitetsrapport.
Referat:
Skolebestyrelsen drøftede de udsendte oplæg.
Skolebestyrelsen skal i forhold til kvalitetsrapporten forholde sig til det overordnede niveau og
skolevæsenets indsatsområder.
Skolebestyrelsen finder det relevant at arbejde med temaerne:
• Det faglige niveau skal hæves
• Overgange – også i samarbejde med børnehaverne.
• Inkluderende læringsmiljøer – herunder trivsel
Til gengæld ser vi ikke umiddelbart, at det er folkeskolens opgave at få flere unge til at vælge
en erhvervsuddannelse. Det er folkeskolens opgave at informere og vejlede eleverne om
deres muligheder, og det er folkeskolens opgave at gøre eleverne så dygtige, som de kan.
Men ikke bevidst at føre dem i en bestemt retning.

Høringssvaret skal være afgivet før næste skolebestyrelsesmøde.
Finn og Pernille udarbejder et forslag til et svar, der pr. mail sendes til godkendelse af
skolebestyrelsens medlemmer.

5. Terminsprøver og fagligt niveau i 9.klasserne (ca. 10 min)
Kort orientering:
Hvorledes ligger det faglige niveau i 9.klasserne, og hvordan anvendes terminsprøverne i
arbejdet hermed?
Referat:
Lone har stillet ovenstående spørgsmål på vegne af flere forældre i 9.klasse.
Generelt anvendes terminsprøverne til at øve eleverne i at gå til prøve, men i høj grad også til
at vurdere, om der er faglige emner, klasserne som helhed skal have repeteret eller have gjort
mere ved, og også til at vurdere, om der er enkelte elever, der skal have et løft.

6. Økonomi (ca. 30 min)
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Budgetopfølgning pr. 31/12 2017.
Budgetforslag for 1. halvår 2018, som blev drøftet og godkendt på forrige møde, genvurderes
ud fra årets sidste budgetopfølgning.
Budgetopfølgning pr. 31/12 2017 – skole og sfo.
Regnskabsafslutning 2016
Budgetforslag foråret 2018 – skole og sfo

Bilag:

Referat:
Punktet blev udsat til næste møde.

7. Kommende aktiviteter
•

13.2.18 Bestyrelsesmøde – drøftelse af skolens skoleudviklingsplan.

8. Evt.
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