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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 22. april 2020 

Kl.  Kl. 19.00 –21030 

Sted Skolen – A5 

Mødeleder Finn Pretzmann 

Fraværende: Mødet afvikles digitalt – Mads og Rene måtte opgive at komme på den valgte 
løsning. 
Eleverne deltog ikke. 

 
Dagsorden: 

1. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Andre 
 
Referat 
Der var ikke umiddelbart nogle meddelelser. 
Finn kunne fortælle at Skole og Forældres seminar marts blev aflyst. 

2.  Siden sidst (ca. 20 min.) 

Pernille giver en status på hele situationen omkring Corona: 
 

• Oplevelser og erfaringer med ”nedlukningen” 

• Status på genåbningen 

• De store elever 

• Medarbejderne 

 

Referat 

Pernille gav en tilbagemelding i forhold til hele Coronasituationen.  
Selve nedlukningen gik hurtigt og glat. Allerede første dag var der ganske få elever i skole og SFO. 
Lærere og pædagoger er ved at have fundet ind i en form, hvor undervisningen fungerer. Det er 
lidt forskelligt, hvordan de enkelte team har organiseret arbejdet.  
 
Genåbningsplanen blev sendt ud til alle forældre lørdag den 11/4. Planen vil være et dynamisk 
dokument, der løbende vil blive rettet til. Dels fordi de beskrevne tiltag måske ikke fungerer og dels 
fordi, der hele tiden kommer nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. 
Det pludselig at kunne være i skole/på arbejde er svært for alle parter. Pernille oplever, at der både 
er forældre og medarbejdere der er bekymrede og usikre. 
Men det fungerer, og alle er lige så stille ved at finde ind i den nye hverdag. 
 
Bemandingen klares ved: 

• Egne medarbejdere der har flere timer 

• Omrokering af medarbejdere 

• Lånte medarbejdere fra andre områder i kommunen. 

• Vikarer fra kommunens jobbank. 
 
Ekstraudgifterne vil blive dækket. 
 



  
Fjerritslev Skole 

SKB 224120 
 Side 2 

 

Bemærkninger/input fra skolebestyrelsen 
 

• Kan lærerne i forhold til de elever, der fortsat går i skole hjemmefra, være mere 
opmærksomme på at få skabt en mere fast struktur for skolearbejdet. Det er vigtigt for 
børnene at få en mere klar fornemmelse af at gå i skole/have en dags arbejde. 

• Kan der være en voksen, der holder øje med trafikken ved fodgængerovergangen ved 
hallen, nu når der ikke er skolepatrulje? 

• Der har været en uheldig episode med et barn, der blev sendt hjem i stedet for i SFO.  

• Det er svært for forældrene, at de ikke kan gå med børnene ind – specielt hvis det ikke ser 
ud som om, der er lærere/pædagoger til stede. 

• Kan skolen købe håndcreme til børnene? 
 
Skolen vil indarbejde inputtene i genåbningsplanen og retningslinjer for personalet.  
Bortset fra det sidste punkt, som ikke er en opgave, skolen kan påtage sig. Jammerbugt 

Kommunes Sundhedsteam har sendt råd ud til forældrene om pleje af børnenes hænder, hvis de 
bliver tørre og/eller røde af den hyppige vask. 

 

3. Opfølgning på foredrag (ca. 15 min.) 

Det ordinære møde den 26/2 blev afviklet som et inspirationsmøde ved et foredrag med 
hjerneforsker Ann Knudsen under overskriften: Opdragelse eller diagnose. 
 
Selvom det nu er længe siden, og der er sket meget siden da, laver vi en kort opsamling: 
 

• Hvad tog jeg med fra foredraget? 

• Tænker vi, at skolen kan bruge det til noget? 

• Kan skolebestyrelsen bruge oplevelsen til noget? 
  
Referat 
Det er lidt vanskeligt, at der er gået så lang tid siden, vi var til foredraget. Men vi tog med os, at: 
 

• Diagnoser kan nogle gange være stillet på et forkert grundlag. Det er meget vanskeligt at 
stille diagnoser, hvis barnet er presset og i mistrivsel. F.eks. kan et barn udvikle autistiske 
træk som en forsvarsmekanisme mod en uforståelig og grusom opvækst. 

• Drengehjerner er sårbare. Drengenes hjerner er 1-1½ år senere udviklet f.eks. i forhold til 
koncentrationsevne, end pigernes. 

• De voksne skal fungere som frontallapper: styre, strukturere, ordne: sætte rammerne og 
tage ansvar. 

 
Det er fint at bestyrelsen sammen bliver inspireret og får et fælles grundlag for drøftelserne om 
skolens hverdag og udvikling. 
 

4. Skolebestyrelsesvalg 2020 (ca. 15 min.) 

Dette forår har vi valg til skolebestyrelsen. På valg er:  

• Mads Albrektsen 

• Jesper Dam Larsen 

• Lone Førgaard 

• Dennis Nielsen 

Hverken Mads, Dennis eller Lone ønsker at genopstille og Gitte ønsker at træde ud, da hun ikke 
længere har børn på skolen.  
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Pernille nåede inden nedlukningen at fortælle om skolebestyrelsens arbejde og om valget på 
forældremøder i alle 6.klasser. Der er sendt opfordring ud til alle forældre – også 
førskoleforældrene.  
Der er ingen, der har meldt tilbage. Skolebestyrelsen drøfter, hvad vi gør herfra. 
 
Referat 
Pernille sender endnu en opfordring ud – også til omegnsskolerne. Den må gerne være lidt 
humoristisk. 
 

Det er nødvendigt at der bliver taget personligt kontakt til forældre, som vi kunne forestille os 
havde lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

Alle medlemmer af bestyrelsen tænker efter og tager enten selv kontakt til kandidater eller giver 
navnene videre til Pernille. 

 

5. Status i forhold til næste skoleår (ca. 35 min) 

Pernille orienterer om: 

• Elevantallet og hermed antal klasser i det kommende skoleår.  

• De afledte konsekvenser af ovenstående. 

• Undervisningsministeriets ændringer i forhold til fagenes timer og dermed en ændring i den 
tidligere drøftede timefordelingsplan. 

• Status på skoleårets planlægning og konsekvenserne af Corona-tiden. 
 

Kære Alle      17/4 2020 
 
Der er truffet beslutning om at udskyde forflyttelsesprocessen en måned i denne helt ekstraordinære 
situation. Beslutningen er truffet af hensynet til både jer og jeres medarbejdere. I har haft overordentligt travlt 
med at forberede genåbningen af skolerne, og har derfor ikke haft den nødvendige tid til at planlægge næste 
skoleår. Samtidig har I måtte bede jeres medarbejdere om være ekstra fleksible, forstående og udvise 
samfundssind i den uvante situation.  
 
Det er derfor vores vurdering, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan gå ud og evt. afskedige og forflytte 
medarbejdere. 
 
De ekstra udgifter, der kommer til evt. transaktionsomkostninger i den ekstra måned vil blive dækket af 
forvaltningen.  
 
I vil først i næste uge modtage en ny tidsplan. 

Venlig hilsen 
 
Helle Nørgaard Pedersen  
Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef  

Bilag: Timefordelingsplan 2020 

Referat 
Skolen får tildelt ressourcer i forhold til elevtallet pr. 15/3. Nogle af ressourcerne tildeles pr. elev og 
nogle af dem pr. klasse. 
Elev nr. 29 udløser en ny klasse. 
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I skoleåret 2020/21 er elevtallet faldet ud, så skolen kun har én klasse på 1. årgang og 5. årgang, 
og på alle årgange fra 7.-9. klasse er der tre klasser. Vi får også kun én 10.klasse. 
Det betyder, at vi skal reducere i antallet at medarbejdere i både skole og sfo. 
 
Hele planlægningen af det kommende skoleår og udpegning af overtallige medarbejdere er, som 
det står i dagsordenen, rykket en måned. 
 
Bestyrelsen drøftede de ændringer, der er nødt til at ske som følge af nye beslutninger i ministeriet 
omkring timetallet. 
En ny vedtaget timefordelingsplan sendes med referatet. 
 

6. Økonomi (ca. 15 min) 

Der gives en økonomisk status. 
 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/3 2020 – skole og sfo.  
 
Referat 
Det budget som bestyrelsen har vedtaget forventes lige at kunne hold, hvis vi ikke regner med at 
afdrage på den gæld, der blev resultatet af budgetprocessen i 2019. 
 
Det er dog en forudsætning, at antallet af medarbejdere tilpasses i forhold til elev- og klassetallene.
    

7. Kommende aktiviteter   

27/5 2020 kl. 19.00-21.30 Skolebestyrelsesmøde  
 
Referat 
Der træffes ikke på nuværende tidspunkt beslutning om, hvordan det næste bestyrelsesmøde 
afholdes.  
Punkterne på det kommende møde afhænger af de næste step i regeringens genåbningsplan. 


