Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Dato for uds./ref
Formand
Blad nr.
Fraværende:

16. august 2016
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Mads Albrektsen

Dagsorden:

1. Siden sidst (ca. 15 min)
Pernille orienterer om aktuelle emner:
 Kommunalt indsatsområde: Professionelle LæringsFællesskaber
 Ejendomscentret: status på driften
 Skaterprojekt
 Mobiltelefoner
Kommunalt indsatsområde: Professionelle LæringsFællesskaber:
Et indsatsområde, som uddanner lederne i at støtte teamenes arbejde. Fokus vil
være på elevernes læring.
Ejendomscenter: Der er ikke blevet gjort rent inden børnene begyndte i skole. Der
orienteres nærmere vedr. rengøringsstandarden på næste møde.
Skaterprojekt: Der er afsat midler til etablering af en skaterbane i Fjerritslev by.
Skolen vil sammen med Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev Gymnasium og
idrætsforeningerne udarbejde en ansøgning.
Mobiltelefoner: Ledelsen har besluttet, at eleverne skal aflevere deres
mobiltelefoner i timerne.

2. Meddelelser (ca. 10 min)



Formand Der afholdes landsmøde i Skole og Forældre den 18.-19. oktober.
Finn sender yderligere materiale til skolebestyrelsesmedlemmerne.
Andre Intet

3. Intro 1 til skolebestyrelsens arbejde (ca. 30 min)
Finn giver en kort intro i forhold til:
 Rammer for skolebestyrelsens arbejde (lovgivning mv.)
 Bestyrelsens opgaver
 Bestyrelsens møder
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Bilag: Folkeskolelovens § 44, Skolestyrelsesvedtægt, Bestyrelsens forretningsorden
Finn orienterede.

4. Bestyrelsesevaluering (ca. 20 min)
Finn gennemgår kort problemstillinger/ønsker med baggrund i bestyrelsens interne
evaluering af bestyrelsesarbejdet i skoleåret 2015/16.
Herefter drøftes kort konsekvenserne heraf.
Følgende punkter blev fremhævet:
 Mere viden om love og regler
 Antal punkter på dagsordenen
 Mødeafvikling: Der skal være tilstrækkelig tid til de enkelte punkter
 Arbejdsformen skal være fyldestgørende
 Der ønskes oplæg til emnerne
 Arbejdet i skolebestyrelsen skal skabe værdi for skolen
 Leve op til det enkelte medlems forventninger
 Flere informationer
Der vil blive tilføjet et nyt punkt til dagsordenen: Statusoversigt. Her vil de projekter,
som er sat i gang på skolen, blive beskrevet i kortfattet form.
Beslutning vedr. dagsorden/indhold på møderne:
Der ønskes et antal temamøder hen over året. Bestyrelsen ønsker, at der er god tid
til at drøfte de valgte temaer. Der skal være færre punkter på dagsordenen på de
møder, som ikke temamøder.

5. Skolebestyrelsens årsplan (ca. 15 min)
Finn og Pernille har udarbejdet en årsplan, hvor overskrifterne for de kommende møder er
indskrevet.
Årsplanen er et dynamisk redskab, der kan ændre sig undervejs.
Planen drøftes med henblik på i oktober at fastlægge, hvilke områder bestyrelsen ønsker
at arbejde med i resten af indeværende skoleår.

Bilag: Skolebestyrelsens årsplan 2016-17.
Til orientering

6. Økonomi (ca. 20 minutter)
Budgetopfølgning pr. 31.7.16
Pernille orienterer og kommenterer.
Drøftelse.

Bilag: Bilaget budgetopfølgning juli eftersendes mandag den 15/8.
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Til orientering

7. Kommende aktiviteter



22/8 kl. 16.00:
31/10 kl. 19.00:

Orienteringsmøde om Budget 2017
Møde i det rådgivende organ



13/9 kl. 19.00:

Næste bestyrelsesmøde

Til orientering

8. Eventuelt
Trafiksituationen på Tjørnevej er problematisk. Trafiksituationen tages op på et
kommende møde.
Der ønskes 2 svømmelektioner i træk på 4. og 5. årgang.
Skolebestyrelsens samarbejde med Trivselsrådet.
Motion i skoledagen. Tages op på et kommende møde.

Underskrifter:
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