Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

10. april 2018
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Mads Albrektsen og Trine Rødbro

Dagsorden:
1. Siden sidst (ca. 10 min.)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
• Sorgplan
• Magtanvendelser – Vold og trusler
Referat:
• Det har de sidste to år desværre vist sig at være meget nødvendigt at have en
sorgplan. Bestyrelsen blev orienteret om, at de handlinger vi foretager os i
forbindelse med dødsfald, følger den sorgplan, der er vedtaget på skolen.
• Der er i Jammerbugt Kommune vedtaget en procedure og nogle skemaer, der skal
følges og udfyldes i forbindelse med medarbejdernes anvendelse af magt og i
forbindelse med at medarbejdere udsættes for vold og trusler. Desværre er det af
og til nødvendigt at udfyldes disse skemaer, som registreres i kommunen. MEDudvalget på Fjerritslev Skole følger op og drøfter tendenser og udvikling på vores
arbejdsplads.
2. Meddelelser (ca. 15 min.)
• Formand
• Elever
• Andre
Referat:
• Formanden ønskede at drøfte, hvordan skolebestyrelsens beretning skulle
aflægges i år. Det blev besluttet, at der bliver holdt et møde for alle interesserede
den 12/6 kl. 17-18.
• Elevrådet fremlagde de ønsker til motion og bevægelse, som elevrådet har arbejdet
med:
o Diverse turneringer
o Motion mod og med andre klasser end ens egen
o Walk and talk opgaver i forskellige fag
o Motionen må gerne ligge senere på dagen end i de tre første lektioner
o Når vejret er til det, må det meget gerne være udenfor.
3. Samværsregler (ca. 30 min.)
På mødet i februar blev ledelsens oplæg til samværsregler drøftet.
Med basis heri fremlægges et revideret forslag til drøftelse/godkendelse.
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Samværsregler Fjerritslev Skole 2018 – eftersendes

Bilag:

Referat:
Samværsreglerne i den fremlagte form blev godkendt med følgende bemærkninger:
•
•
•
•

Det er godt, at værdiordene træder så tydeligt frem og bliver konkretiseret.
Den nuværende form er overskuelig – man får let et overblik over reglerne.
Det er godt, at reglerne bliver omsat i de enkelte klasser til et sprog, som eleverne
kan forstå og relatere til.
Der skal under lovgrundlaget tilføjes §44,4, der omhandler, at det er
skolebestyrelsen, der fastlægger ordensregler.

4. Chromebooks (ca. 30 min.)
Leasingaftalen på skolens chromebooks udløber til sommer. I skolens Pædagogiske
Læringscenter vil vi evaluere den nuværende ordning, hvor alle elever har fået udleveret
en chromebook.
Vi havde håbet, at eleverne ville passe godt på enhederne, når de fik udleveret én hver,
men det er ikke tilfældet.
Med henblik på at kvalificere den fremadrettede beslutning drøfter skolebestyrelsen med
en elev- og forældrevinkel:
•
•

Hvad har fungeret godt?
Hvilke anbefalinger vil bestyrelsen give i forhold til en ny og fremadrettet investering
i enheder.

Referat:
Skolebestyrelsen havde følgende bemærkninger til de fremtidige investeringer:
•
•
•
•
•

Der er både fordele og ulemper ved, at hver enkelt elev får udleveret deres egen
maskine. Det at alle får, forhindrer at der bliver social slagside eleverne imellem i
forhold til den digitale side af undervisningen.
Der kan godt være en differentiering i forhold til elevernes alder – det kan være, at
de yngste elever ikke skal have en maskine med hjem, og det kan også være, at de
i stedet skal have I-pads.
Det skal være ens, hvad man gør – som minimum på hver årgang. Der skal ikke
være klasser på én årgang, der har gamle maskiner, mens andre klasser får nye.
Vi skal tage stilling til, om vi vil købe de gamle maskiner, når leasingaftalen udløber.
Det kunne værd at undersøge, om vi kunne nøjes med at købe de bedste.
Det er væsentligt, at der bliver gjort en indsats for at forhindre hærværk på
maskinerne. Det skal eksemplificeres over for eleverne, hvornår der er tale om
hærværk, og det skal også være tydeligt, hvad konsekvensen ved hærværk er. Kan
vi iværksætte en indsats over for de elever, der ødelægger maskiner?

5. Det nye skoleår (ca. 30 min.)
Orientering om:
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•
•
•
•

Timefordelingsplan
Valgfag
Nye ringetider: motions- og læsebånd
Kontaktlærerordning

Referat:
Skolebestyrelsen blev orienteret om ovenstående punkter omkring næste skoleårs
planlægning.
Skolebestyrelsen havde følgende bemærkninger:
• Det er vigtigt, at der bliver taget alvorligt hånd om undervisningen i digital dannelse
– hvordan kan vi gøre det, så konsekvenserne af, at vi er i et mere og mere digitalt
samfund bliver tydelige for eleverne?
• Valgfagene skal ikke være valgfag i boglige fag, som eleverne har i forvejen.
• Det er vigtigt, at et motionsbånd ikke kommer til at betyde, at man ikke i de øvrige
lektioner vægter bevægelse og variation i undervisningen.
• Det er godt med en kontaktpersonordning. Det er vigtigt, at alle elever har en
voksen, som de har en tæt relation til, og det er vigtigt at personalet deles om det
ansvar det er, at være kontaktperson.

6. Rynkebyløbet (ca. 10 min.)
Mads har på foranledning af andre forældre ønsket, at vi drøfter skolens deltagelse i
Rynkebyløbet.
Punktet blev udsat, da der var afbud fra Mads.

7. Økonomi (ca. 10 min)
Budgetopfølgning pr. 31/3 2018.
Budgetopfølgning pr. 28/2 2018 – skole og sfo. Eftersendes.

Bilag:

Referat:
Ingen bemærkninger til budgetopfølgningerne.

7. Kommende aktiviteter
•
•
•

12.04.18
18.04.18
08.05.18

Ansættelsessamtale nr. 1 afdelingsleder
Ansættelsessamtale nr. 2 afdelingsleder
Bestyrelsesmøde

8. Evt.
• Der var et spørgsmål omkring skolens indsats for ordblinde elever. Det blev
besluttet, at en af skolens læsevejledere på et møde orienterer bestyrelsen om
læseindsatsen på Fjerritslev Skole.
• Der er ansættelsessamtaler i forhold til en afdelingsleder i udskolingen den 14/6 og
den 20/6. Finn og Rene kan begge dage. Jesper deltager den 14/6.
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