Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

13. marts 2018
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Elevrådet, Lone Førgaard, Trine Rødbro og Annette Jensen

Dagsorden:
1. Siden sidst (ca. 10 min.)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
Referat:
• På vegne af Marianne Kraghedes familie siger Pernille tak for skolebestyrelsens
hilsen til bisættelsen.
• Førskolebørnene starter den 1. april, og der starter 37 børn.
• Fremadrettet kommer udmeldingen omkring fællespasning fra områdelederne – og
ikke fra pladsanvisningen, som det eller har været.
• Der skal udarbejdes nye mål- og indholdsbeskrivelser for SFO’en. I Fjerritslev
begynder vi arbejdet på lørdag den 17. marts.
• Jammerbugt Kommune har besluttet at ansætte en uddannelseskoordinator i Skoleog dagtilbudsforvaltningen. Pernille er i ansættelsesudvalget.
• Pernille orienterer kort om forholdene omkring eksamensplanlægning.
2. Meddelelser (ca. 15 min.)
• Formand
• Elever
• Andre
Finn:
Kort orientering om Skolebestyrelsesseminar i Vejle den 3/3. Finn hørte bl.a. et oplæg fra
Lola Jensen omkring børn og robusthed.
3. Skoleudviklingsplanen (ca. 40 min.)
På baggrund af kvalitetsrapporten er der udarbejdet en skoleudviklingsplan for Fjerritslev
Skole.
Skoleudviklingsplanen præsenteres på mødet.
Bilag:

Skoleudviklingsplan Fjerritslev Skole 2018

Referat:
Pernille præsenterede resultater i forhold til de indsatser, der blev beskrevet i forrige
skoleudviklingsplan og redegjorde for de indsatsområder, skolen har valgt at arbejde med i
de kommende to år inden for områderne:
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•
•
•
•

Øget faglighed
Inkluderende læringsmiljøer
Overgangen til ungdomsuddannelserne
Overgange mellem børnehave og skole.

Skolebestyrelsen drøftede validiteten af testresultater og den værdi, man kan/skal tillægge
disse resultater.

4. Ledelsessituationen (ca. 30 min.)
Pernille orienterer om den aktuelle ledelsessituation og om, hvorledes ledelsesopgaverne
løses frem til sommerferien.
Der er slået én afdelingslederstilling op med ansættelse pr. 1/6 2018 –
ansættelsessamtalerne er den 12/4 og den 18/4. Skolebestyrelsen beslutter hvem fra
skolebestyrelsen, der deltager i ansættelsesudvalget.
Bilag:

Stillingsopslag

Referat
Ledelsesopgaverne i udskolingen løses frem til sommerferien ved, at forskellige
medarbejdere har taget nogle af opgaverne og ved at ungdomsskoleleder Katrine Ørvad
er købt ind til at tage nogle af opgaverne.
Desuden er stillingen som afdelingsleder for inklusion og trivsel slået op med forventet
ansættelse pr. 1/6.
Ansættelsesudvalget består af:
•
•
•
•
•

Lærernes TR
Pædagogernes TR
Repræsentant fra AKT-teamet
Repræsentant fra sekretariatet
Christina og Pernille

Fra skolebestyrelsen deltager:
Den 12/4:
Den 18/4:

Rene og Finn
Rene, Finn, Gitte og Mads.

Begge dage mødes vi kl. 13.00. Nærmere oplysninger sendes til ansættelsesudvalget
tirsdag den 3/4.

5. Høring vedr. styrelsesvedtægterne (ca. 30 min.)
Den 5.marts besluttede Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune at sende
forslag til ny skolestyrelsesvedtægt til udtalelse i skolebestyrelserne.
Der er siden den sidste revidering af skolestyrelsesvedtægten i 2013 sket en række
ændringer i folkeskoleloven samt truffet en række beslutninger af Kommunalbestyrelsen,
der har betydning for skolestyrelsesvedtægten. Skolestyrelsesvedtægten er derfor blevet
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opdateret for at komme i tråd med både folkeskoleloven og kommunalbestyrelsens
tidligere beslutninger.
Praktisk om udtalelsesperioden
Udtalelsesperioden finder sted fra den 6.marts 2018 til den 6.april 2018.
Forslag til ny skolestyrelsesvedtægt 
Forslag til bilag til styrelsesvedtægter

Bilag:

Referat:
Skolebestyrelsen kan godkende forslag til skolestyrelsesvedtægter med følgende to
indsigelser:
• Skolebestyrelsesmedlemmerne har ikke stedfortrædere – der er valgt suppleanter
til skolebestyrelsen generelt, og det er ikke hensigtsmæssigt, at disse skal kaldes
ind ad hoc til møder pga. fravær.
• Skolebestyrelsens konstituering skal ifølge forslaget være foretaget senest den 15/6
– på dette tidspunkt er elevrepræsentanterne ikke valgt endnu.

6. Skolebestyrelsesvalg (ca. 10 min.)
Status på valget.
Referat:
Forældrene har haft mulighed for at melde sig som kandidater, men der er ikke kommet
nye kandidater til bestyrelsen.
De tre repræsentanter, der var på valg: Rene, Finn og Gitte, er derfor valgt for en ny 4-årig
periode.
Der er to suppleanter tilbage, og Pernille undersøger om disse ønsker at forblive som
suppleanter.

7. Økonomi (ca. 10 min)
Budgetopfølgning pr. 28/2 2018.
Budgetopfølgning pr. 28/2 2018 – skole og sfo.

Bilag:

Referat:
Budgetopfølgningen blev drøftet.

7. Kommende aktiviteter
•
•
•

10.04.18
12.04.18
18.04.18

Bestyrelsesmøde – drøftelse af skolens skoleudviklingsplan.
Ansættelsessamtale nr. 1 afdelingsleder
Ansættelsessamtale nr. 2 afdelingsleder

8. Evt.
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