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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 30. oktober 2019 

Kl.  Kl. 19.00 –21.30 

Sted Skolen – A5 

Mødeleder Rene Rosenkrans (næstformand) 

Fraværende: Finn Pretzmann og Mads Albrektsen 

 
Dagsorden: 
 
Fra kl. 19.00-20.00 deltager elevrådsrepræsentanterne Cirkeline og Louise fra 8.b 

1.  Siden sidst (ca. 10 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 
 

• 10. klasse 

• Postkasser 

• Skolepolitik/skoleudviklingsplan 
 
Referat: 

• Der har i dette skoleår været store personalemæssige udfordringer i 10.klasse. Først rejste 
10. klassekoordinatoren lige før sommerferien, og da vi havde erstatningen for hende på 
plads, valgte den anden gennemgående figur at rejse. Det er derfor nu to nye lærere, der 
ikke kender historikken og ”plejer”, der kører 10.klasse. Vi har haft møde med forældrene, 
og vi sørger for, at de er så godt orienterede som muligt. 

• Politiet har henvendt sig, da der i øjeblikket bliver sprængt postkasser i vores område. Vi vil 
meget gerne finde ud af, hvem det er, der gør det, og politiet kommer formentlig på besøg 
på 9. årgang. 

• Det arbejde, der pågik i foråret 2019 omkring Folkeskolen Top 20, er nu udmøntet i en 
skolepolitik, der netop er sendt i høring. Elevrådet skal deltage i et fælles elevrådsmøde, 
hvor der bliver udarbejdet et høringssvar fra dem. Skolebestyrelsen skal udarbejde 
høringssvar på næste bestyrelsesmøde. Alle skoler skal i næste års skoleudviklingsplan 
tage udgangspunkt i skolepolitikken. 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Elever  

• Andre 
 
Referat: 
Elevrådet har dels været på elevrådskursus og dels har de holdt et møde, hvor de har formuleret 6 
punkter, som de gerne vil have, at der bliver taget stilling til – enten i ledelsen eller i bestyrelsen: 
 

• Eleverne vil gerne have udleveret én fodbold til hver klasse i begyndelsen af skoleåret. Hvis 
den bliver væk/ødelagt, kan det herefter være klassekassen, der erstatter den. Dette vil 
skolens ledelse kigge på. 

• Eleverne kunne godt tænke sig, at kantinen også havde åben i det sidste frikvarter. Det 
kunne f.eks. være, at man kunne købe et stykke frugt eller en müeslibar. Dette er et forhold 
bestyrelsen vil drøfte. 

• Det ville være mere hygiejnisk, hvis kantinepersonalet bar hårnet og handsker. Dette tager 
Pernille op med kantinen. 
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• Eleverne kunne godt tænke sig, at der var sofaer i fællesarealerne. Dette vil skolens 
ledelse kigge på. 

• Eleverne kunne godt tænke sig, at skoledagene var kortere – f.eks. at mandag og fredag 
var kortere dage. Dette er et forhold bestyrelsen vil drøfte. 

• Det er træls, at der er IT-udstyr, der ikke virker. Det er forstyrrende for undervisningen. 
Dette er et forhold, som ledelsen vil kigge på. 

 
Elevrådet har talt om, at det kan være, at deltagelsen i skolebestyrelsens møder går på skift blandt 
medlemmerne af elevrådet. 
 

3. Ordens- og samværsregler (Ca. 30 min) 

Som det er nævnt i vores ”Ordens- og samværsregler”, skal alle klasser ved skoleårets start 
gennemgå ordens- og samværsreglerne og herefter formulere konkrete regler for de enkelte 
klasser.  
 
Resultatet heraf fremlægges.  
 
Referat: 
Pernille fremlagde eksempler på dels ordens- og samværsregler og dels forskellige andre 
redskaber, der anvendes i trivselsarbejdet på skolen. 
Der var også eksempler på, hvordan arbejdet med værdiordene fortsat indgå i arbejdet. 
Der var eksempler fra alle årgange. 
 
Eksemplerne afspejler fint, at medarbejdere og klasser er forskellige, og at der derfor også er 
forskel på måden at arbejde med ”Ordens- og samværsreglerne”. 
 
Bestyrelsen synes, at det var en fin måde at få indblik i skolens arbejde på. Der blev vist kreative 
og gode løsninger, og det gav bestyrelsen et lille billede ind i skolens hverdag. 

 
4. Overgang til 7. klasse (ca. 50 min.) – Tina Gyldenløve deltog som teamfacilitator    
for team 7 

Overgangen fra 6. klasse til 7.klasse har været drøftet på det fælles skolebestyrelsesmøde med 
input fra de elever, der deltog på dette møde. 
 
Det var et ønske på sidste skolebestyrelsesmøde at oplevelsen blev nuanceret af Fjerritslev 
Skoles medarbejdere. 
 

• Hvordan har elever og lærere oplevet starten på 7. klasse? 

• Hvad er skolens oplevelse af overgangsproceduren? 

• Er der behov for justeringer set med vores øjne? 
 
Referat: 
Tina, Annette og lederne gav en vurdering af, hvordan Fjerritslev Skole og de nuværende 
7.klasseelever har oplevet overgangen. 
De to elevrådsrepræsentanter bød ind med deres oplevelser fra deres overgang. 
 
Der er stor enighed om, at det er godt, at klasserne er dannet inden sommerferien. Det giver langt 
mere tryghed og ro, at man allerede før ferien ved, hvem man skal være i klasse med efter ferien. 
9 ud af 10 elever siger til elevsamtalerne, at det er rigtig rart, at de har mødt hinanden nogle gange 
før ferien. 
De fortæller, at det er meget, meget dejligt at få mange venner. 
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Det opleves også som rart for forældrene, at de har fået sat ansigter på hinanden, og at der rent 
faktisk også er dannet et klasseråd inden ferien, der hurtigt kan træde til med arrangementer for 
klassen – og i nogle klasser har der også være arrangement for forældrene. 
Der er et ønske om, at forældrene til spisningen på mødet inden ferien, kommer til at sidde 
klassevis. 
 
Det opleves af både personale og ledelse som rigtig godt, at vi lægger meget energi i samarbejdet 
med de tre andre skoler, og det er vigtigt, at en proces får lov til at udvikle sig og finde en form, 
uden at det hele bliver lavet om hvert år. 
Det er også tydeligt, at vi hele tiden skal være tydelige omkring, hvorfor vi gør, som vi gør. Det har 
f.eks. været aftalt, at eleverne ikke skal have lov til at afgive ønsker om, hvem de gerne vil gå i 
klasse med. Alligevel er det først nu, at alle skoler er helt enige om, at det er det, vi har aftalt. 

 
Ledelsesmæssigt har vi fokus på at gøre det tydeligt, at der er stor forskel på at gå på en 
lille skole med få elever i klasserne og gå på en stor skole med forholdsvis mange elever i 
klasserne. Det, der kan lykkes, når man er få i en klasse, kan ikke nødvendigvis foregå på 
samme vis i en klasse med flere elever. Vi har derfor også fokus på, at vi bliver tydelige i 
hvilke informationer og spørgsmål, der skal stilles ved overleveringsmøderne.  
 
Skolerne arbejder videre med, hvordan der evt. kan tilrettelægges et samarbejde omkring 
fagene. Kunne man f.eks. lave fælles årsplaner for alle 6. klasser? 
Skolebestyrelsen anerkender skolernes arbejde, og synes at det er flot, at vi tager fat om 
de udfordringer, der kan være i overgangen. 
 

5. AULA (ca. 30 min) 

Skolens og forældrenes første erfaringer med brug af AULA drøftes.  

• Fordele 

• Ulemper 

• Datasikkerhed – herunder svar fra kommunens datasikkerhedsrådgiver 
 
Er der allerede nu ønsker til forbedringer? 
 
 

Bilag:   Svar fra kommunes datasikkerhedsrådgiver. . 
 
Referat: 
Opstarten i forbindelse med AULA er gået forholdsvis smertefrit – såvel for skolens personale som 
for forældrene. 
Vi har haft en enkelt forælder, der har haft vanskeligheder, pga. manglende NemID, men det er 
løst nu. 
Det er vigtigt at huske, at AULA også udvikler sig imens, vi bruger det. Vi kan derfor indsende 
forslag til forbedringer/ændringer. 
 
Skolebestyrelsen finder, at svarene fra databeskyttelsesrådgiveren vedr. datasikkerhed er 
tilfredsstillende og har ikke behov for yderligere uddybning. 

 
7. Økonomi (ca. 15 min) 

Budgetopfølgning pr. 30/9 2019. 
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Bilag: Budgetopfølgning pr. 30/9 2019 – skole og sfo.  
  
Referat: 

Der er ikke yderligere bemærkninger til budgetopfølgningerne.  

8. Kommende aktiviteter   

 
27/11 kl. 19.00-21.30 Skolebestyrelsesmøde – høringssvar vedr. skolepolitik 
 

 
9. Evt. 

Dennis ønsker af tidsmæssige årsager at træde ud af skolebestyrelsen. Pernille har kontaktet 
suppleanten, men vi afventer svar fra hende. 


