Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

13. september 2016
Kl. 19.00 – 11.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann

Vi har arbejdet med at lave et stort punkt og nogle få orienteringspunkter. Efter Finns og
mit møde er der kommet et ekstra høringspunkt, som vi skal behandle, da vi har
temamøde om DropMob på oktobermødet.
Referat:
1. Høring vedr. de næste to skoleårs ferieplaner (ca. 15 min)
På Børne- og familieudvalgsmødet d. 5. september 2016 blev det besluttet at sende
nedenstående ferieplaner i høring hos skolebestyrelserne i Jammerbugt Kommune i perioden
6. september til 10. oktober 2016.
Der er udarbejdet forslag til ferieplaner for skoleåret 2017/2018 og skoleåret 2018/2019.
Skolebestyrelsen udarbejder høringssvar med følgende forslag til ændringer:
Skoleår 17/18: Feriedag mandag den 4. juni 2018 flyttes til onsdag den 3. januar 2018.
Skoleår 18/19: Feriedag onsdag den 5. juni 2019 flyttes til torsdag den 3. januar 2019
Skoleår 18/19: 200 skoledage fremfor 201 skoledag, hvor den ene skoledag placeres
fredag den 4. januar 2019.

2. Meddelelser (ca. 10 min)
 Formand
o Der er modtaget forespørgsel om at etablere et skolebestyrelsesnetværk.
Finn melder tilbage, at skolebestyrelsen på Fjerritslev Skole er interesseret.
o Fremover er der ingen mad-pause på møderne.
o Der afholdes et ekstra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 25. oktober kl 19.0021.30.
 Andre
o Pernille kikker på et forslag om at forældremøder koordineres afholdt, med en
årgang pr. dag.
o Det opleves at skolepatruljen går ind 5-7 minutter før det ringer ind (ved
rundkørslen) Pernille undersøger dette.
o Der er borgere der oplever en del uheldig adfærd ved bålhytten ved SFO. Hvis
man hører noget eller oplever noget, opfordres borgerne til at kontakte
Fjerritslev Skole.

3. Forretningsorden (ca. 15 min)
Finn kommenterer den nuværende forretningsorden, og det drøftes, om der skal ske
ændringer.
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Ændringer indskrives i forretningsordenen og kommer på som et punkt på
dagsordenen til godkendelse.

Bilag:

Bestyrelsens forretningsorden vedlagt dagsordenen til mødet i august.

---------------------------- Pause 15 min – let anretning (ikke middag) ca. 15 min. ------------------

4. Hvordan sikrer vi, at drengene ikke får lavere karakterer end pigerne ved
afgangsprøven (ca. 60 min)
I dette års skoleudviklingsplan for såvel skolen som forvaltningen er tematikken omkring
drengenes faglige niveau – målt ved folkeskolens afgangsprøve – fremhævet som et
fokusområde for de kommende år.
Fra forskningen ved vi bl.a. at:




Mindre læring i fællesskab, mindre struktur i undervisningen og uklare forventninger
til elevernes læring ekskluderer hovedsageligt drengene i skolen.
Det er i visse drengekulturer risikabelt at være dygtig i skolen. Man scorer ikke point
ved at være en hårdtarbejdende elev, der får gode karakterer. Tværtimod er der
risiko for at blive stigmatiseret.
Der kan let udvikles sociale konstruktioner af drenge, der gør, at professionelle
forklarer situationen og accepterer den. Tilsvarende kan der udvikles sociale
konstruktioner om pigerne som værende samarbejdsorienterede, pligtopfyldende og
dygtige i skolen (Preben Olund Kirkegaard, 2014).

Punktet behandles således:
 Oplæg v/Pernille: Hvordan ser skolen
 Gruppedrøftelse: Hvilke hindringer ser vi, for at drengene får samme karakterer
som pigerne? Introduktion v/Pernille.
 Opsamling
Bilag:

Afgangskarakterer ved prøverne i 2013/14, 2014/15 og 2015/16.

Efter oplæg fra Pernille drøftede skolebestyrelsen de opretholdende faktorer for, at
drengene får lavere karakter. Til slut opsamling på drøftelse. Se bilag.

5. Økonomi (ca. 10 min).
Budgetopfølgning pr. 30/8 2016.
Pernille kommenterer.
Ingen kommentarer
Bilag:

Budgetopfølgning pr. 30/8 – skole og sfo.
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6. Statusopfølgning (ca. 15 min)
Som aftalt på sidste møde, vil der hver gang være en skriftlig statusopfølgning på de
punkter, som skolebestyrelsen gerne vil følge.
Det beslutte hvilke aktiviteter, som skolebestyrelsen har været involveret i, der skal
medtages på statusoversigten.
Pernilles model over statusoversigter er godkendt.
Opfølgningspunkter:
 Drengenes karakterer
 Cykelskur ved kirkepladsen
 Implementering af værdigrundlag i dagligdagen
 Motion & Bevægelse
Opfølgningspunkterne følger indtil en beslutning om andet er foretaget.

7. Kommende aktiviteter



11/10 2016
Næste skb.møde: Temamøde DropMob
Pernille sender et oplæg, alle bedes have læst inden kurset.
31/10 2016
Møde i Det rådgivende Organ

8. Evt.
Skolebestyrelsen ønsker nye billeder til ophæng.
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