Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

14. februar 2017
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Hanne Jørgensen, Annette Jensen, Elsebeth Gunnersen Jensen, Ida
Mølgaard

Dagsorden:
1. Siden sidst (ca. 15 min)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
 Kommunikationsmedarbejder
Louise Ursell-Smith er ansat som kommunikationsmedarbejder 6 timer om ugen.
Arbejdsopgaver: Projekter: Skaterbane, film, samt opdatering af hjemmesiden
 Strømmen af høringsmaterialer
Fra forvaltningens side arbejdes der med forskellige indsatsområder. Derfor de
mange høringssvar.
2. Meddelelser (ca. 10 min)
 Formand
Beslutning vedr. et ekstra møde i Skolebestyrelsen som kompensation for det
aflyste møde i januar udskydes.
Finn har været til møde med de andre formænd for Skolebestyrelserne i
Jammerbugt Kommune. På mødet blev følgende områder drøftet:
Ejendomscenteret, busplanlægning, økonomi, møder i det Rådgivende Organ.
 Elever
Elevrådet er i gang med at arrangere en fest for elever i 7.-9. klasse.
Endvidere arbejdes der med elevrådets arbejdsopgaver.
 Andre
Intet
3. Orientering om høringer (ca. 20 min)
Kommunen har sendt to forslag i høring
 Ressourcetildeling til børnehaver og SFO
 Integrationspolitik – Indsatsområder og målsætninger
De dele af forslagene, som kan have betydning for skolen, gennemgås kort af Pernille.
Der er herefter mulighed for at fremkomme med forslag til indholdet i høringssvarene.
Med baggrund i forslagene har MED-udvalget samt Pernille og Finn udarbejdet forslag til
høringssvar, der fremlægges og drøftes.
Bilag:

Udkast til høringssvar vedr. Ressourcetildeling til børnehaver og SFO
Udkast til høringssvar vedr. Integrationspolitik
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Følgende høringssvar blev godkendt:
Høringssvar vedr. ressourcetildeling til børnehaver og SFO.
Høringssvar vedr. Integrationspolitik – Indsatsområder og målsætninger
Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den
specialpædagogiske ressource blev omdelt.
Finn og Pernille udarbejder høringssvar, som udsendes til medlemmerne af
skolebestyrelsen til gennemsyn/kommentering.

4. Bestyrelsens ønsker til fremtidige arbejdsopgaver (ca. 50 min)
Bestyrelsens arbejde består dels af nogle opgaver, der er pålagt udefra og dels af
opgaver, vi selv vælger.
Med baggrund i Finns oplæg til mulige arbejdsområder drøftes i grupper:
1. Hvilke områder ønsker vi at arbejde med.
2. En prioritering af de ønskede arbejdsområder.
Grupperne fremkom med følgende arbejdsområder:
- Motion og bevægelse
- Lektiehjælp og faglig fordybelse
- Den åbne skole
- Understøttende undervisning
- Skole/hjem samarbejde
- Trivselsundersøgelser (hvert andet år)
- Skoleårets planlægning
- Fagteam
- Nationale test og karakterer fra prøverne (ses i Kvalitetsrapporten)
Listen er ikke prioriteret.
Ud fra ovenstående arbejdsområder udarbejdes et 2-årigt oplæg på
skolebestyrelsens arbejdsopgaver/”Følge med plan”. Planen fremlægges på næste
møde.

5. Trivselsundersøgelse 2016 0.-3. klasse (ca. 50 min).
Trivselsmålingen består af 20 spørgsmål for elever i 0.-3. klasse. Spørgsmålene for 0.-3.
klassetrin er grupperet i en række temaer om trivsel. Temaerne giver et godt
udgangspunkt for at identificere hvilke områder af trivsel, som der især kan være behov for
at arbejde videre med.
Temaerne er:
Tema 1: Social trivsel
’Social trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af
deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
Tema 2: Faglig trivsel
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’Faglig trivsel’ består af 2 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af
egen koncentrationsevne og problemløsningsevne.
Tema 3: Støtte og inspiration
’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 5 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler
elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte.
Tema 4: Ro og orden
’Ro og orden’ indeholder et enkelt spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af ro og
støj i klassen.
16 af spørgeskemaets 20 spørgsmål indgår i de fire temaer. De resterende 4 spørgsmål
fra trivselsmålingen er ikke grupperet i temaer.
Skolebestyrelsen arbejder på mødet i grupper. For hvert af de 20 spørgsmål tages stilling
til:
 Vurderes svarene at give anledning til yderligere undersøgelse?
 Vurderes svarene at give anledning til en særlig indsats – evt. hvilken?
Bilag:

Den nationale trivselsmåling 2015/16 Fjerritslev Skole 0.-3.klasse

Punktet udsættes

6. Økonomi
Budgetopfølgning pr. 31/12 2016.
Budgetopfølgning pr. 31/12 – skole og sfo.

Bilag:

Til orientering

7. Statusoversigt
Der er mulighed for at stille spørgsmål til statusoversigten.
Bilag:

Statusoversigt februar

Til orientering

8. Kommende aktiviteter




13.3.17
14.3.17
25.3.17

Det rådgivende organ – på Fjerritslev Skole
Bestyrelsesmøde
Viden- og erfaringsseminar – Skole og forældre.

Til orientering
9. Evt.
9. klassernes sidste skoledag: Her skal opmærksomheden rettes mod de små lever,
som er utrygge ved 9. klassernes sidste skoledag.
SKB 140217
Side 3

Fjerritslev Skole

SKB 140217
Side 4

