Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

8. maj 2018
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Elevrådet, Susanne Larsen og Trine Rødbro

Dagsorden:
1. Siden sidst (ca. 15 min.)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
• Afgangseksamen
• Sundhedsplejerskens undersøgelse i udskolingen
• Skolechefen
• Ny afdelingsleder
• Sidste skoledag – orientering ved Lone og Pernille
Referat
• Vi er midt i de skriftlige afgangseksaminer, der for en stor del foregår digitalt. Det er
gået uden store problemer.
• Sundhedsplejersken har haft samtale med alle elever på 8. årgang. Der er nogle
bekymringer omkring alkoholindtag og nattesøvn, som vil blive bragt videre på et
forældremøde.
• Børne- og Familiedirektør Jan Lund Andersen har fået nyt job i Skive Kommune pr.
1/6 2018. Indtil videre konstitueres Skole- og Dagtilbudschef Diana Lübbert i
direktørstillingen.
• Pr. 1/6 2018 kan Fjerritslev Skole byde velkommen til en ny afdelingsleder for
inklusion og trivsel:
o Merete Kristensen, 46 år, bosiddende i Skalborg, Aalborg, gift med Thomas
og mor til 4 børn i alderen 13-19 år.
o Merete har arbejdet i 20 år i Nibe Skoles AKT-tilbud.
o Hun har været UU-vejleder for elever med særlige behov.
o Hun kommer p.t. fra en stilling som lærer i strukturklasserne på Nr. Uttrup
Skole.
o Merete har udover sin læreruddannelse en pd. i psykologi og en pd. i
ledelse.
o Derudover har Merete en meget spændende efteruddannelse som
familieklasselærer.
• Onsdag den 30/5 har 9.klasserne sidste skoledag. Fra kl. 8-11 er der program på
skolen. Herefter tager forældrene over og har arrangeret tur til Faarup Sommerland
og efterfølgende til fest i Gøttrup Forsamlingshus. Skolen vil være meget
opmærksom på, at alle får en god dag, og at de store elever kan virke voldsomme
for nogle af de små elever.
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2. Meddelelser (ca. 15 min.)
• Formand
• Elever
• Andre
Referat
Formand og skoleleder er blevet kontaktet af Lokalformanden for Kræftens Bekæmpelse,
der vil høre, om vi som skole vil melde os til projekt: Partner i Røgfri Fremtid. Der er ingen
finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud
igen.
Der er enighed om, at Pernille melder skolen til.
Elevrådet er ved at arrangere fest for eleverne på 7. og 8. årgang. Festen bliver afviklet
efter 9.klassernes sidste skoledag.
Henvendelse fra Tennisklubben der gerne vil have, at vi forhindrer at der bliver kastet sten
og affald på tennisbanerne. Pernille videregiver informationen til personalet, så der kan
blive arrangeret oprydningshold. Endvidere kontaktes formand Niels Nygaard for et besøg
på banerne.
Henvendelse fra forældre vedr. lærerfravær/-orlov i eksamensperioden.
3. Principper for henholdsvis forældremøder og skole-hjemsamtaler (ca. 50 min.)
Grundlaget for principperne blev drøftet på mødet i februar.
Forslag til principperne fremlægges til drøftelse/godkendelse.
Bilag:

Forslag til princip for forældremøder
Forslag til princip for skole-hjemsamtaler.

Referat
Principperne blev vedtaget med enkelte redaktionelle rettelser.
Principperne lægges på hjemmesiden.

4. Rynkebyløbet (ca. 15 min.)
Mads har på foranledning af andre forældre ønsket, at vi drøfter skolens deltagelse i
Rynkebyløbet.
Referat
Der er enighed i bestyrelsen om, at Rynkebyløbet er:
• En god bevægelsesaktivitet for alle.
• Godt for børnene i forhold til at løbe for at hjælpe andre.
• Godt for den klasse, der står for at arrangere løbet.
Nogle forældre har været bekymret for den konkurrencedel, der fra elevernes side kommer
til at handle om at samle flest penge ind.
Der har også været kritik af, at rutens længde måske ikke har været korrekt angivet for de
yngste elever.
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Vi fortsætter med at deltage i løbet, men det skal præciseres, at man godt kan være med
uden at give penge.
Der skal være god information til forældrene om, hvad det går ud på, og at de ikke
behøver at give penge.
Skolen arbejder i det hele taget med at nedtone konkurrenceelementet.

5. Forberedelse af skolebestyrelsens årsmøde (ca. 20 min)
På sidste skolebestyrelsesmøde aftalte vi, at vi ville holde årsmøde for skolebestyrelsen
fra kl. 17-18 tirsdag den 12/6.
Et indholdspunkt er formandens beretning.
Er der forslag til punkter, der ellers skal drøftes på mødet?
Referat
Pernille laver en indbydelse snarest, der lægges ud til alle klasser.
Indbydelsen handler om at komme til en snak med skolebestyrelsen om det arbejder, der
er blevet lavet i indeværende skoleår.

6. Økonomi (ca. 25 min)
Budgetopfølgning pr. 30/4 2018.
Budget for efteråret 2018.
Budgetopfølgning pr. 30/4 2018 – skole og sfo.
Budget efterår 2018

Bilag:

Referat
Pernille gennemgik budgetopfølgningerne.
Budgettet for efterår 2018 blev godkendt.

7. Kommende aktiviteter
•
•
•
•

12.06.18
Skolebestyrelsens årsmøde med forældrene
12.06.18
Bestyrelsesmøde med middag – bemærk at mødet begynder kl.
18.00 på skolen. Herefter er der middag på kroen.
14.06.18
Fra kl. 13 Ansættelsessamtale nr. 1 afdelingsleder
20.06.18
Fra kl. 13 Ansættelsessamtale nr. 2 afdelingsleder

Finn, Rene og Gitte deltager i begge ansættelsessamtaler. Jesper melder tilbage, om han
har mulighed for at deltage.
8. Evt.
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