Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

9. maj 2017
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Hanne, Trine og Emma

1. Siden sidst (ca. 10 min)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
 Skaterbanen
 Låste døres politik
 Sommerferiepasning SFO
Referat:
 Arbejdet med Skaterbanen kommer til at strække sig over det næste år. Pengene er
bevilget sammen med de øvrige byfornyelsespenge, der først kan realiseres fra april
2018. Desuden skal hele projektet i udbydes i licitation p.g.a. dets størrelsesorden. Det
indledende arbejde med at inddrage elever og borgere påbegyndes nu.
 Da der har været elever, der har opholdt sig på skolen sent om eftermiddagen og om
aftenen for at lege, har vi valgt for en periode at låse dørene udefra allerede kl. 15.30.
Man kan således ikke komme ind herefter – men alle vil kunne komme ud.
 I år vil fællespasningen foregå i børnehaven Gl. Dalhøj. Det er mere end vanskeligt at
få et overblik over det reelle pasningsbehov. Nogle forældre melder ikke til, og andre
melder til uden at benytte sig af tilbuddet. Unødig brug af ressourcer går fra
bemandingen resten af året.

2. Meddelelser (ca. 10 min)
 Formand
Finn har endelig modtaget svar fra kommunen vedr. et busskur ved kirkepladsen.
Kommunen vurderer ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at opstille et skur. Der vil
være rigtig mange elever, der har brug for dette men kun én gang om dagen.
Det besluttes, at der ikke i år vil blive foretaget en skriftlig evaluering af
skolebestyrelsens arbejde.


Elever
Elevrådet har arrangeret en fest/hyggeaften for 7. og 8.klasserne onsdag den 24/5.
Det er den dag, hvor 9.klasserne har sidste skoledag. Elevrådet håber, at det kan
blive en fast tradition.



Andre
Lone har hørt, at skolebestyrelserne i Vesthimmerland Kommune er gået sammen
og har anmodet om, at skolebuskørslen bliver gjort gratis. Politikerne har valgt at
imødekomme bestyrelsernes anmodning.
Finn tager forslaget med til møde med de øvrige skolebestyrelsesformænd for at
vurdere, om dette også kunne være en mulighed i Jammerbugt Kommune.
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3. AKT- tilbud (ca. 40 min)
Skolebestyrelsen orienteres om arbejdet i AKT-klasserne.
Der skal i skolebestyrelsen være et medlem, der repræsenterer specialklasserne. Vi
drøfter, hvordan dette kan gøres.
Samtidig behandler skolebestyrelsen ansøgning til skolechefen om konvertering af den
understøttende undervisning til dobbeltbemanding.
Bilag:

Forslag til ansøgning vedr. konvertering af den understøttende undervisning

Referat:
Christina orienterede om AKT-tilbuddets målgruppe og arbejdet med eleverne. Herunder:
 Arbejdet med individuelle målsætninger og udviklingsplaner
 Tvillingeklasser og arbejdet med at integrere AKT-eleverne i arbejdet i skolens
afdelinger.
 Visitationsprocedurer.
Forslaget ved konvertering af den understøttende undervisning til 2-lærerordning blev
godkendt.
Bestyrelsen drøftede endvidere muligheden for ligeledes at konvertere understøttende
undervisning i andre klasser end specialklasserne. Finn tager denne drøftelse med videre
til de øvrige skolebestyrelser.

4. Arbejdet med principper og forslag til princip for klassedannelse (ca. 30
min.)
Introduktion til det at arbejde med principper.
Forslag til princip for klassedannelse fremlægges og drøftes.
Bilag:

Forslag til princip for klassedannelse

Referat
Finn gav et oplæg om bestyrelsens arbejde med principper.
Det konkrete forslag til principper for klassedannelse blev drøftet. Dette forslag sætte på
næste bestyrelsesmøde til endelig godkendelse.
5. Møde med forældre (ca. 20 min).
Det blev på forrige møde aftalt at holde det obligatoriske møde med forældrene den 7/6 kl.
17-18.
På dette møde fremlægges bestyrelsens beretning og ”skolens virksomhed drøftes”.
Skolebestyrelsen fastlægger den præcise dagsorden for forældremødet.
Referat
Pernille sender en dagsorden ud. Indholdet er ud over bestyrelsens beretning en drøftelse
ved bordene af ønsker fra de tilstedeværende til skolebestyrelsens arbejde.
Det er væsentligt, at mødet bliver en dialog mellem bestyrelsen og de, der kommer.
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6. Økonomi
Budgetopfølgning pr. 30/4 2017.
Pernille fremlægger forslag til budget for 2. halvår af 2017.
Forslaget drøftes og sammenholdes med bestyrelsens ønsker til udgiftskrævende
aktiviteter til godkendelse af det endelige budget.
Budgetopfølgning pr. 30/4 – skole og sfo.
Budget 2017

Bilag:

Referat
Ingen bemærkninger til budgetopfølgningen.
Budget for resten af 2017 blev godkendt.

8. Kommende aktiviteter


13.6.17

Skolebestyrelsesmøde med middag

Referat
Mødet den 13/6 holdes ”ude i byen”. Mødet starter denne dag kl. 18.00.
Hele ledelsen deltager i mødet.
9. Evt.
Ingen punkter.
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