Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

25. oktober 2016
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Rene, Anette og Hanne

Referat:
1. Siden sidst (ca. 15 min)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
 Budget 2017
Budget 2017 er vedtaget.
På almenområdet reduceres den samlede ressource med 250.000 kr. i 2017
stigende til 660.000 kr. i 2018 og overslagsårene. Der er ikke for nuværende taget
stilling til den konkrete udmøntning heraf.
Tildelingen til ledelse i SFO’erne reduceres samlet med 250.000 kr. i 2017
stigende til 500.000 kr. i 2018 og overslagsårene.



Skaterbane ved Fjerritslev Skole
Fjerritslev Skole har søgt og fået 500.000 kr. til en skaterbane. Pernille arbejder
videre med dette. Elever fra udskolingen involveres i processen.
Liv i by og skole – også et punkt på mødet i Det rådgivende Organ
Der kommer yderlige info. til mødet mandag den 31. oktober i Brovst. Pernille
fortæller kort om de erfaringer Fjerritslev Skole har med at inddrage det
omgivende samfund.

2. Meddelelser (ca. 10 min)
 Formand – ingen meddelelser
 Elever – ingen meddelelser – Eleverne informeres om, at hvis der skal tages
beslutning omkring et punkt skal det på dagsordenen.
 Andre
o Trafikken ved indskolingen
o Glædeligt med nye legeredskaber på mellemtrinnet

3. Godkendelse af ny forretningsorden (ca. 10 min)
Med udgangspunkt i de ændringsforslag, der blev drøftet på forrige møde, gennemgår
Finn den nye forretningsorden.
Godkendt
Bilag:

Forslag til ny forretningsorden.
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4. Antimobbestrategi – styregruppe (ca. 20 min)
Det blev i forbindelse med DropMob kurset den 11/10 aftalt at nedsætte en styregruppe til
at koordinere arbejdet med at etablere en antimobbestrategi.
Arbejdet tager udgangspunkt i den råskitse, der blev udarbejdet på kurset.
Der skal vælges medlemmer til styregruppen, og gruppens arbejdsopgaver skal
konkretiseres.
Forslag til styregruppens opgaver i fase 1:
 Tager stilling til hvordan de enkelte grupper ønskes involveret.
 Udarbejder spørgsmål, som ønskes besvaret af de enkelte grupper.
 Udarbejder mere detaljeret tidsplan.
 Indsamling af svar fra grupperne.
Styregruppens tidsplan, spørgsmål mv. fremlægges til godkendelse i bestyrelsen, inden
materialet udsende.
Til den efterfølgende fase 2, hvori bl.a. indgår bearbejdning af de indkomne svar og
formulering af et forslag til en antimobbestrategi, kan der evt. nedsættes en ny
styregruppe.
Bilag:
Råskitse til proces udarbejdet på mødet den 11/10
Styregruppen består af 8 personer:
Medarbejderrepræsentanter: (Mette og Pernille finder to der får tilbudt dette arbejde)
Ledelsesrepræsentanter: Pernille og Mette
Skolebestyrelsesmedlemmer: Trine, Mads, Finn og Jesper
Det første møde er tirsdag den 8. november kl. 17.30-19.00 i lok. A5 på Fjerritslev
Skole

5. Drengenes karakterer (ca. 50 min).
På mødet den 13/9 blev problemstillingen omkring drengenes lavere karakterer til
afgangsprøver drøftet, og der blev opstillet en række faktorer, som vi antager, er
medvirkende til, at drengene får lavere karakterer end pigerne.
Resultatet er samlet i skemaerne ”Opretholdende faktorer”, som blev sendt ud til
skolebestyrelsen.
Med udgangspunkt i disse skemaer drøftes mulige indsatsområder og en prioritering af
disse. Det drøftes desuden, hvordan indsatsen skal iværksættes – herunder inddragelse af
medarbejdere og elever.




Oplæg ved Pernille
Gruppedrøftelse
Opsamling/handleplan
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Bilag:

Opretholdende faktorer

Ud fra de opretholdende faktorer der blev drøftet på sidste møde, havde grupperne
en snak om, hvilke faktorer skolen/skolebestyrelsen kunne ændre på, ud fra
problemstillingen om, at drengene får lavere karakterer end pigerne.
Drengenes karakterer kommer med som et punkt på næste dagsorden.

6. Økonomi (ca. 15 min)
Budgetopfølgning pr. 30/9 2016.
Pernille kommenterer.
Fjerritslev Skole og SFO følger budgettet. Der er økonomi til at ansætte 1 lærer til
AKT samt er der ansat 2 pædagogmedhjælpere i SFO.
Budgetopfølgning pr. 30/9 – skole og sfo – eftersendes mandag den 24/10

Bilag:

7. Statusoversigt (ca. 10 min)
Der er mulighed for at stille spørgsmål til statusoversigten.
Bilag:

Statusoversigt oktober

Modellen er god og der vurderes løbende om der er temaer der bortfalder.

8. Kommende aktiviteter



31/10 2016
Møde i Det rådgivende Organ kl. 19-21 på Brovst Skole
Deltagere: Finn, Lone, Trine, Ida, Mette og Pernille
8/11 2016
Bestyrelsesmøde
Ønskede punkter til næste møde:
o Trafikken ved indskolingen
o Drengenes karakterer

9. Evt.
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