Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

15. august 2017
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Lone Førgaard, Mads Albrektsen

Dagsorden:
1. Siden sidst (ca. 10 min)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
 Velkommen til et nyt skoleår og en ny medarbejderrepræsentant
 Skolestart – herunder Dansk som 2. sprog
 Ejendomscentret
Referat
Pernille bød velkommen til Susanne Larsen, der er nyvalgt medarbejderrepræsentant i
skolebestyrelsen.
Orienteringen omhandlede bl.a., at det for medarbejderne har været dejligt at have en hel uge
til at forberede skolestarten.
Vi har fået flere nye elever fra både Syrien og Eritrea – nogle af dem er startet i sommerferien.
Omkring ejendomscentret tog bestyrelsen ind rundgang på skolen. Der er enighed om at
vedligeholdelsesstandarden er meget dårligere, end den plejer at være, og at der er lokaler,
der er i en meget ringe stand.

2. Meddelelser (ca. 10 min)
 Formand
 Andre
Referat
Formanden orienterede om:
 Der er landsmøde for Skole & Forælder i Nyborg den 17-18. november. Fjerritslev
Skoles bestyrelse har 3 pladser. Interesserede giver en tilbagemelding til Finn på
næste møde.
 Nordjyllands Radio har henvendt sig til flere bestyrelsesmedlemmer for en udtalelse
om Ejendomscentrets funktionalitet. Der er uklarhed omkring, hvornår historien
bliver bragt i radioen.
 De er møde i Det Rådgivende Organ den 26/9. Skolebestyrelsesformændene får
mulighed for hver især at komme med et lille oplæg til drøftelse.
 Midtvendsyssels Lærerkreds inviterer alle interesserede til skolepolitisk valgmøde
på Brovst Skole den 24/8 kl. 19-21 på Brovst Skole.

3. Budgethøring 2018 (ca. 20 min)
I lighed med alle øvrige skoleår kommer der lige om lidt en høring i forhold til det
kommunale budget for 2018.
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Fjerritslev Skole
Høringsfasen ligger i perioden den 24/8 til den 4/9.
Forud for høringen har de forskellige forvaltninger udarbejdet interne omstillingskataloger
til politikerne, så disse kan drøfte forskellige muligheder i forhold til at få et budget til at
hænge sammen.
Vi må påregne, at der kommer forslag om besparelser på politikområde 2, som skolerne
hører ind under.
Med henblik på at bestyrelsen kan arbejde seriøst med et høringssvar foreslår Finn og
Pernille, at det berammede skolebestyrelsesmøde den 12/9 flyttes til den 29/8.
Bilag:

Invitation til orienteringsmøde

Referat
Bestyrelsen drøftede kort, hvilke problemstillinger der kunne være i forhold til eventuelle
besparelser på skoleområdet.
Der er enighed om, at Finn og Pernille udarbejde et udkast til et høringssvar, som
rundsendes til bestyrelsen for kommentarer. Mødet den 12/9 flyttes IKKE.

4. Opfølgningsplan (ca. 50 min)
Ifølge folkeskoleloven §44 er det en del af skolebestyrelsens arbejde at føre tilsyn med
”alle dele af skolens virksomhed – dog undtagen personale- og elevsager”.
På den baggrund blev det på SKB-mødet i februar vedtaget at udarbejde en
opfølgningsplan med baggrund i nedenstående arbejdsområder:










Motion og bevægelse
Lektiehjælp og faglig fordybelse
Den åbne skole
Understøttende undervisning
Skole/hjem samarbejde
Trivselsundersøgelser (hver andet år)
Skoleårets planlægning
Fagteam
Nationale test og afgangskarakterer (kvalitetsrapporten)

Ideen med opfølgningsplanen er at fastlægge rammer og form for den planlagt opfølgning
på valgte områder. Derudover er der altid mulighed for at følge op, når det ellers
forekommer relevant (situationsbestem opfølgning).
Finn og Pernille har drøftet forskellige muligheder i forhold til en sådan plan, men er nået
frem til, at der er brug for en dybere drøftelse af hvert punkt for at vide præcist, hvad det
er, vi ønsker at følge op på.
Forslaget er derfor, at de 9 punkter kommer til at udgøre et temapunkt på 9 forskellige
bestyrelsesmøder. Under temapunkterne vil der være mulighed for en indledende
orientering fra skolen fulgt op af gruppedrøftelser i bestyrelsen af, hvad man herefter
ønsker, at der skal følges op på fremadrettet.
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Forslaget drøftes i grupper – Pernille faciliterer.
Referat
Der var enighed om, at det er en god ide at tage de 9 punkter på de næste dagsordener
som temapunkter.
I to grupper drøftede bestyrelsen ud fra nedenstående skabelon, hvordan vi behandler
temapunkterne.
Der er enighed om, at det er en stor, ambitiøs og kompleks opgave, som vi har kastet os
ud i.

Tema

Hvad kunne være spændende og
interessant for skolebestyrelsen at følge
med i – og hvornår.

Hvad siger loven – hvad er fakta om
temaet?

5. Økonomi
Budgetopfølgning pr. 31/07 2017.
Budgetopfølgning pr. 31/7 – skole og sfo.

Bilag:

Referat
Skolen følger fortsat afviklingsplanen. Der er konti, der har brugt for meget i foråret og
andre, der ikke har brugt alle pengene. Dette justeres i forhold til de sidste 5 måneder.

6. Kommende aktiviteter


29.8.17 Bestyrelsesmøde med drøftelse af høringsmaterialet vedr. budget 2018

Bestyrelsesmødet fastholdes til den 12/9.
7. Evt.
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