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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 27. maj 2020 

Kl.  Kl. 19.00 –21.30 

Sted Skolen – A5 

Mødeleder Finn Pretzmann 

Fraværende: Mads Albrektsen, Dennis Nielsen 

 
Mødet afholdes som et fysisk møde efter Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 
 
Dagsorden: 

1. Meddelelser (ca. 10 min) 

• Formand 

• Andre 
 
Referat: 
Med henvisning til retningslinjerne omkring Covid 19 vil der ikke blive afholdt et møde, hvor 
skolebestyrelsens beretning fremlægges.  
Finn vil lave en skriftlig beretning, der lægges på AULA. 
 
Pernille byder Nina Hjort Ebbesen velkommen. Nina er konstitueret afdelingsleder for SFO og 
indskoling. Konstitueringen løber frem til den 31/12, så der vil i løbet af efteråret skulle slås en 
lederstilling op. 

2.  Siden sidst (ca. 20 min) 

Pernille giver en status på hele situationen omkring Corona: 
 

• Status på genåbningen 

• De store elever 

• Medarbejderne 
 
Skolebestyrelsen drøfter, hvordan sidste skoledag og dimissionen kan afvikles. 
 
Referat: 
Alle skolerne i Jammerbugt Kommune var klar til at tage imod de ældste elever mandag den 18/5. 
Der er i den forbindelse udarbejdet en ny genåbningsplan version 4 på Fjerritslev Skole.  
For fortsat at kunne overholde afstandskriterierne i såvel klasselokaler som gange og 
fællesarealer, er 8. årgang indlogeret i Idrætscenter Jammerbugt og 9. og 10. årgang på Fjerritslev 
Gymnasium. 
På samme måde som med de små elever, er det forskelligt, hvordan eleverne har det med at 
møde ind på skolen. 
Enkelte forældre beder om, at deres børn ikke skal møde op, hvilket skolen ikke kan give tilladelse 
til. 
 
Undervisningen sker fortsat efter nødbekendtgørelsen. 
 
Jammerbugt Kommune har besluttet, at forældrene har mulighed for at arrangere sidste skoledag 
fredag den 19/6.  
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Forældrene er ved at arrangere denne dag, og eleverne vil forlade skolen kl. 11. Det er 
bestyrelsens holdning, at der arrangeres noget helt andet end sædvanligt fra kl. 8-11, da eleverne 
ikke kan kaste karameller og spille rundbold mod lærerne. Det er bedre med et helt andet 
arrangement end et halvt arrangement. 
 
Dimissionen bliver afviklet onsdag den 24/6. Bestyrelsen foreslår, at der bliver arrangeret et 
klassearrangement for hver klasse, og at der sættes begrænsning på antallet af medfølgende 
gæster. 

 
3. Næste skoleår (ca. 30 min) 

Ledelsen giver bl.a. en status på: 

• Hvilke konsekvenser har det faldende elevtal i forhold til undervisningens tilrettelæggelse, 
timetal, antal medarbejdere og i forhold til teamsamarbejdet? 

• SFO 

• 10. klasse  

Referat: 
Elevtallet på Fjerritslev Skole falder meget de kommende år – lige som det gør på alle øvrige 
skoler i Jammerbugt Kommune. 
I det kommende skoleår betyder det, at der på skolen er: 
 

• Én 1. klasse 

• Én 5. klasse 

• Tre klasser på 7., 8. og 9. årgang 

• Én 10.klasse 
 
Fremadrettet vil der være brug for at revurdere skolens teamstruktur, da årgangsteamene kan blive 
så små, at det ikke er muligt for teamet at dække fagene. 
Samtidig kan det være nødvendigt, at undervisningen i nogle sammenhænge planlægges på tværs 
af årgange. 
 
Det at der kun er én 10. klasse giver store udfordringer i forhold til bemandingen i 10. klasse. Det 
er derfor aftalt med Jammerbugt Kommune og med Fjerritslev Gymnasium, at 10.klasse næste år 
”bor” på Fjerritslev Skole. 
Teamet kommer til at bestå af lærere fra 9. og 10. klasse, og fagene dækkes af skolens faglærere. 
 
Der er samtidig med elevnedgangen i almenområdet også visiteret færre elever til vores AKT-
afdeling og i AKT-SFO. 
Nedgangen i antallet af elever i indskolingen betyder også, at der er færre børn i SFO’en. Samtidig 
kan vi p.t. mærke, at der er forældre, der melder deres børn ud som følge af situationen omkring 
Corona. 
 
Alt i alt er det helt afgørende og nødvendigt at antallet af medarbejdere reducere tilsvarende. Det 
betyder, at der på Fjerritslev Skole i det kommende skoleår er 11 lærere, 2 pædagoger og 2 
medhjælpere færre end i indeværende skoleår. 
 

4. Skolebestyrelsesvalg 2020 (ca. 10 min) 

Der gives en status på valghandlingen. 

Referat: 
Skolebestyrelsesvalget er afsluttet, og følgende forældre er valgt ind i skolebestyrelsen pr. 1/8 
2020: 
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• Merete Kold Dyrby - mor til Thomas 5A og Anders 8B 
• Sara Pilgaard Bundgaard - mor til Johannes 5A og Astrid i førskolen 
• Morten Arlofelt Andersen - far til Laura i førskolen 
• Frans Larsen - far til Simon i førskolen 

 
Suppleanter: 

• Brian Aarup Jeppesen - far til Caroline 2A 
• Lone Nør Jakobsen - mor til Karen 8B, Ingeborg 5B og Andreas 1B 

Stort tillykke med valget til jer alle. Vi glæder os meget til samarbejdet. 

5. Evaluering af skolebestyrelsens arbejde (ca. 60 min) 

Mødet er det sidste ordinære bestyrelsesmøde for den afgående bestyrelse. Vi evaluerer 
bestyrelsens arbejde ud fra følgende punkter: 

• Når jeg tænker tilbage på min tid i denne skolebestyrelse, hvad har så været det vigtigste 
og mest meningsfulde for mig at arbejde med? Hvad er jeg glad for/stolt af, vi har arbejdet 
med? 

• Hvad kunne jeg godt have tænkt mig, at vi havde gjort mere af? 

• Er der noget, der har overrasket mig ved at arbejde i skolebestyrelsen? 

• Hvilke gode råd vil jeg give videre til den nye bestyrelse? 
 

Referat: 
Når jeg tænker tilbage på min tid i denne skolebestyrelse, hvad har så været det vigtigste 
og mest meningsfulde for mig at arbejde med? Hvad er jeg glad for/stolt af, vi har arbejdet 
med? 
 

• Generelt har det været spændende at være i skolebestyrelsen, og vi har haft mange 
spændende diskussioner om skolen. 

• Samarbejdet med omegnsskolerne om overgangen fra 6. til 7. klasse. Herunder også 
arbejdet med at formulere principper for klassedannelse. 

• Det er godt, vi er så velinformeret og inddraget i arbejdet med skolens økonomi, og det er 
flot, at vi fik rettet op på det tidligere store underskud. 

• Arbejdet med trafikproblemerne omkring skolen har været vigtigt, men det er meget 
frustrerende, at det ikke har været muligt at gøre noget ved det. 

Hvad kunne jeg godt have tænkt mig, at vi havde gjort mere af? 
 

• Det kunne være godt at dagligdagen på skolen fyldte mere på møderne. Det kunne f.eks. 
være ved at medarbejderrepræsentanter fortalte mere, eller ved at der blev inviteret 
medarbejdere med til nogle af drøftelserne. Måske der kunne være flere ideer til, at der i 
bestyrelsen kommer til at være mest fokus på det, der betyder noget i elevernes og 
medarbejdernes hverdag. 

• Det er vigtigt, at skolebestyrelsen er mere synlig. Der må gerne hænge billeder af 
skolebestyrelsesmedlemmerne på skolen, skolebestyrelsesmedlemmerne kunne deltage i 
forældremøder – f.eks. én gang i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. 

• Det var spændende at være til et foredrag sammen, og det har også været spændende at 
møde de andre skolers bestyrelser. 

• Trivslen på skolen er meget vigtigt – specielt i lyset af, at der er en forholdsvis stor gruppe 
elever, der forlader folkeskolen uden at have bestået i dansk og matematik. Det har været 
spændende at arbejde med antimobbestrategi og trivselsmålinger, men det er svært at 
vurdere/se, hvad der kommer ud af bestyrelsens drøftelser og arbejde. 
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Er der noget, der har overrasket mig ved at arbejde i skolebestyrelsen? 
 

• Det har overrasket, at høringssvar til kommunalbestyrelsen fylder så meget. 

• Det har overrasket, at det er bestyrelsens opgave at udarbejde en masse principper. 

• Det har overrasket, at det er så vanskeligt at skabe forandringer i folkeskolen. 

• Det kan nogle gange være svært at forstå drøftelserne, hvis der bliver anvendt meget 
fagsprog. 

• Det har overrasket positivt, at vi er meget forskellig og har vidt forskellige holdninger. 

 
Hvilke gode råd vil jeg give videre til den nye bestyrelse? 
 

• Det er vigtigt, at man har en fornemmelse af, at man får drøftet punkter til ende, og at der er 
en konklusion. Møderne og diskussionerne må ikke trække i langdrag. 

• Det er også vigtigt, at man får en fornemmelse at, at man bliver færdig med noget arbejde – 
at det ikke kommer til at hænge i luften. 

• Det er vigtigt at have fokus på, hvordan bestyrelsens opfølgning på principper og 
vedtagelser kommer til at foregå. Hvordan kan bestyrelsen få et billede af, hvordan 
principper føres ud i livet, og hvordan de opleves af såvel elever, medarbejdere som 
forældre? Hvordan kan medarbejderdimensionen fylde og nuancere beslutningerne mere? 

• Det er vigtigt, at der på første møde sker en forventningsafstemning med de nye 
medlemmer – hvad er du optaget af, og hvilke ønsker har du for arbejdet? 

• Det er vigtigt at de nye medlemmer får en god introduktion og evt. noget 
introduktionsmateriale inden de starter. Det er vigtigt, at der er en fælles forståelse af, at 
bestyrelsens opgave er at udstikke nogle rammer og ikke at detaljestyre. 

• Det er vigtigt, at de nye medlemmer husker at spørge ind, hvis de ikke er med på, hvad der 
bliver talt om, eller hvad der foregår.  

 

6. Økonomi (ca. 15 min) 

Der gives en økonomisk status. 
 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/4 2020 – skole og sfo. Udleveres på mødet. 
 
Referat: 
Pernille gave en orientering om budgetopfølgningen, der tydeligt viser nødvendigheden af at 
personaleressourcen tilpasses elevtallet. 
Det er vigtigt i den sammenhæng at være opmærksom på, at det pædagogiske personale er 
lønnet af både skole og SFO.  
    

7. Kommende aktiviteter   

Hele mødet afholdes om muligt på Fjerritslev Kro. 
 
17/6 2020 kl. 18.00-19.00 Skolebestyrelsesmøde (gammel bestyrelse) OBS! På tidspunktet 
 19.00-19.30 Præsentation og konstituering samt mødekalender (ny bestyrelse) 
 19.30 -  Middag på Fjerritslev Kro 


