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             28/11 2019 
 
Høringssvar vedr. forslag til ny skolepolitik for Jammerbugt Kommune 
 
Skolebestyrelsen ved Fjerritslev Skole har på det ordinære møde den 27/11 behandlet forslag til ny 
skolepolitik for Jammerbugt Kommune. 
 
Generelt synes vi, at det er en fin skolepolitik, der afspejler de drøftelser og input, der har været i 
den indledende proces. 
Vi havde i bestyrelsen en drøftelse om, hvorvidt der er en balance mellem det, at en skolepolitik 
skal være retningsgivende og samtidig skal kunne give lokalt råderum. Vi finder, at det fremsendte 
forslag balancerer dette fint. 
 
Hvordan ser vi vores skoles udvikling inden for de rammer, der beskrives i skolepolitikken – 
unikke skoler i et fælles skolevæsen? 
 
Vi kan godt se Fjerritslev Skole i det beskrevne – vi har mod og tør. Vi er godt på vej og prøver nyt, 
men samtidig giver skolepolitikken såvel pejlemærker som råderum til at udvikle skolen på kanten 
af det, vi gør.  
Eleverne fremhæver bl.a., at det er godt, at der i skolepolitikken bliver lagt vægt på, at hvis man 
lærer på en anderledes måde, bliver det sjovere at lære nyt.  
 
Vi kunne godt ønske os, at faglighed og det at have faglige ambitioner fremgår mere eksplicit – 
måske i indledningen af skolepolitikken. Vi kan godt læse, at det implicit indgår flere steder, men vi 
tænker, at det også er vigtigt at signalere, at der i skolen undervises i fag. 
 
Vi kunne ligeledes godt tænke os, at der under pejlemærket: vi benytter de nyeste undervisnings-
teknologi under temaet: ”Øje for fremtiden – hånd på nutiden” tilføjes: ”hvor det giver mening”.  
Det er vigtigt, at vi ikke bruger nyt ud fra en antagelse om, at alt nyt er godt. Vi skal være opmærk-
somme på de nyeste teknologier og anvendelsen af dem, men vi skal også være opmærksomme 
på, hvornår og til hvad det giver mening, at anvende dem. 
 
Hvordan kan vi som bestyrelse i samarbejde med politikere og forvaltning bidrage til, at 
politikken kommer til at leve?  
 
Vi kunne godt se, at skolepolitikken i et stykke tid blev omdrejningspunkt for drøftelserne i ”Det 
rådgivende Organ”. Det er vigtigt, at der bliver fulgt op på politikken og implementeringen af den, 
og det er også vigtigt, at skolerne og skolebestyrelserne kan inspirere hinanden. 
 
Fjerritslev Skoles bestyrelse har indledt et samarbejde med skolebestyrelserne på Thorup-Klim 
Skole, Ørebroskolen og Trekronerskolen. Skolepolitikken kunne være et naturligt omdrejnings-
punkt for dette samarbejde. 
 
Generelt finder vi det vigtigt, at politikken bruges aktivt på alle beslutningsniveauer som begrundel-
se og incitament for at træffe beslutninger. Det er endvidere vigtigt, at der bliver fulgt op og spurgt 
ind til arbejdet, og at elevrådene fortsat inddrages i arbejdet med skolepolitikken. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Finn Pretzmann 
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