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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 18. november 2020 

Kl.  Kl. 19.00 –21.30 

Sted Skolen – lokale U1 

Mødeleder Finn Pretzmann (formand) 

Fraværende: Frans, Jesper, Laura og Rocky 

 
Dagsorden: 

1.  Siden sidst (ca. 10 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 
 

• Coronastatus 

• Studerende 

• Arbejdsproces i forhold til ”krænkelser”. 
 
Referat 

• Pernille redegjorde for de seneste ændringer, og skolebestyrelsen drøftede, hvad det gør 
ved personale, elever og forældre at leve under de forhold, som coronarestriktionerne fører 
med sig. Medarbejderne er pressede over ikke at kunne regne med at den undervisning og 
de arrangementer, som de har planlagt, kan blive gennemført. Alle skal også håndtere 
bekymringer, coronatest og alle de krav, der forsat stilles. 
Skolebestyrelsen er enige om, at der skal være fuld fokus på såvel medarbejdere som 
elevers trivsel. 
Skolebestyrelsen vil ligeledes på de fremtidige møder drøfte hele situationen. 

• Vi skulle have haft fire lærerstuderende i praktik i seks uger med start i uge 45. De nåede 
kun at være her en uge, inden de fik besked om, at de ikke måtte køre til Jammerbugt 
Kommune. Vi håber, at de kan gennemføre deres uddannelse på anden vis. 

• Krænkelser på arbejdspladsen er et stigende problem og krænkelserne findes både i den 
fysiske og den digitale verden. Pernille fortalte om konkrete eksempler fra Fjerritslev Skole, 
der gør, at vi sammen med Danmarks Lærerforening har sat en proces i gang for at få 
udarbejdet både en politik for, hvad vi vil acceptere på skolen, men i høj grad også en 
handleplan for, hvordan vi håndterer situationer, hvor medarbejdere og ledere bliver udsat 
for krænkende adfærd. 
Skolebestyrelsen bliver inddraget, når vi på skolen har forslag til såvel politik som 
handleplan. 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Andre 
 
Referat 
Formanden har været inviteret til digitalt møde med Skole- og forældre om de nordjyske 
restriktioner og konsekvenserne for eleverne. Der er et nyt møde den 23/11. 

 

3. Kommunikation mellem skole, elever og forældre (ca. 60 min.)  

Christina og Pernille – suppleret af Daniel og Susanne - redegør for brugen af forskellige 
kommunikations- og læringsplatforme. 
 



  
Fjerritslev Skole 

SKB 181120 
 Side 2 

 

Skolebestyrelsen drøfter de forskellige platforme – f.eks. AULA, Meebook, Facebook mv. 
 

1. Hvilke ønsker har bestyrelsen til information og kommunikation? 
2. Hvilke platforme skal anvendes og til hvad? 
3. Hvad kan vi gøre for at sikre, at oplysningerne ikke bruges eller videregives til uønskede 

personer/organisation/virksomheder. 
 

https://www.folkeskolen.dk/1857939/ingen-graenser-for-deling-af-elevdata 
 
Bilag: Princip for kommunikationen mellem skole og hjem 

 
Referat 
Vi havde en meget lang drøftelse af Meebook og ugeplaner. Vi brugte tid på at se begge dele både 
fra et medarbejderperspektiv og et forældreperspektiv – specielt fordi det, vi rent faktisk kan se er 
forskelligt. 
For det første er det meget forskelligt, hvordan forældrene oplever begge dele, og det er også 
meget forskelligt, hvilke behov man har som forældre for at kunne følge med i den daglige 
undervisning. 
Der er fra forældreside et behov for en form for overblik over, hvad børnene laver i skolen, og 
hvilke lektier de har for. Det er ikke sikkert, at det skal være ens i alle afdelinger, hvordan dette  
overblik gives. 
 
Vi vil gerne lave nye principper for kommunikationen mellem skole og hjem, hvor der både bliver 
defineret et minimum men også et råderum for den enkelte/det enkelte team. 
Principperne kunne bl.a. indeholde et ønske om, at alle team fra skoleårets start beskriver, 
hvordan de vil gøre det. Der skal være ensartethed i teamet, så det bliver til at overskue for elever 
og forældre.  
Der skal også være en rød tråd gennem skoleforløbet i måden, kommunikationen gribes an på. 
Skolebestyrelsen kan herefter få forelagt en oversigt over, hvordan hver enkelt team har besluttet 
at gribe opgaven an. 

 
Det er vigtigt, at forældrene for viden om, hvordan både AULA og Meebook virker, og 
hvordan forældrene kan anvende dem. Der bør på det første forældremøde i alle klasser 
være en introduktion/genopfriskning af, hvordan det virker. 

 
4. Opfølgning i forhold til indeklimaet (Ca. 20 min) 

På sidste møde drøftede skolebestyrelsen, hvorvidt bestyrelsen skulle igangsætte en 
undersøgelse af indeklimaet.  

Referatet af punktet:  
Arbejdet vanskeliggøres af, at det er Ejendomscentret, der har handlekompetencen og økonomien 
i forhold til evt. forbedringer. 
 
Da der er usikkerhed omkring, hvad vi vil kunne bruge vores egen undersøgelse til, vedtages det i 
stedet, at Pernille undersøger, hvilke rapporter, der dokumenterer noget om indeklimaet, vi vil 
kunne få fra Ejendomscentret 
 

Pernille har fået nogle eksempler fra Ejendomscentret, der er vedlagt til orientering. 

Omkring temperatur skriver Bo: 

 

https://www.folkeskolen.dk/1857939/ingen-graenser-for-deling-af-elevdata
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Hej Penille 
Temperatur er lidt diffust, da vi ikke har styring på temperatur i klasserne, da de selv kan skrue op 
og ned på termostaterne. 
Hele mellemtrinet bliver styret via cts systemet, så der kan jeg aflæse temperatur i alle rum  
Mvh Bo 
 
Bilag:   Co2-målinger fra forskellige typer af lokaler. 
 Temperaturmåling mellemtrinnet. 
 Krav i forhold til Co2 

 
Referat 
Punktet blev udsat. 
 

5. Ledelsesbemandingen fremadrettet (ca. 20 min.) 

Ansættelsesudvalget har ansat Nina Hjort Ebbesen som afdelingsleder på Fjerritslev Skole. 
Da Merete Kristensen har sagt sin stilling op pr. 15/11 2020, har blev der i samme omgang ansat 
endnu en afdelingsleder. 
 
Pernille orienterer om proces og opgavefordeling. 

 

Bilag:  Ledelsesstruktur Fjerritslev Skole fra 1/1 2021. 

 

Referat 
Pernille redegjorde for overvejelserne bag den fremtidige bemanding og opgavefordeling. 

 

6. Økonomi (ca. 15 min) 

Budgetopfølgning pr. 31/10 2020. 
 

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/ 10 2020 – skole og sfo.  
 
Referat 

Budgetopfølgningen blev gennemgået. . 

7. Kommende aktiviteter   

 
16/12 kl. 19.00-21.30 Skolebestyrelsesmøde – vi plejer til dette møde at få lidt at spise. 
 

 
8. Evt. 

Ingen punkter under evt. 

 


