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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 11. december 2019 

Kl.  Kl. 19.00 –21.30 

Sted Skolen – A5 

Mødeleder Finn Pretzmann 

Fraværende: Dennis og Jesper 

 
Cirkeline og Louise deltager fra elevrådet 
 
Dagsorden: 
 
1. Siden sidst (ca. 10 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner 
 

• Mobiltelefoner i udskolingen 
 
Referat 
Pernille orienterer om, hvordan det p.t. går med ”den mobilfri” udskoling. 
Der er enkelte forældre, der er utilfredse med ordningen, men generelt har forældrene 
udvist forståelse for, at det kan være et nødvendigt træk for dels at begrænse brugen og 
dels at dæmme op for den chikane, der kan foregå via mobiltelefonerne. 
Det er vigtigt, at eleverne forud for sådanne tiltag er gjort bekendt med, hvorfor det sker. 
Allerede nu er det skolens oplevelse, at eleverne taler mere med hinanden og er mere 
aktive i pauserne end ellers. 
Skolebestyrelsen ønsker at muligheden for at lease en dankortautomat bliver undersøgt. 
 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Elever  

• Andre 
 

Referat 

Formanden orienterer om kommunalbestyrelsens svar på henvendelsen vedr. SFO’ens 
økonomi. Der er ikke vilje til, at konsekvenserne af fejlen i Prokap dækkes af forvaltningen. 
Der er politisk forståelse for, at underskuddet kan afvikles over en længere tidsperiode. 

Eleverne orienterer om, at elevrådet har haft besøg af Danske Skoleelever. Besøget 
levede ikke helt op til forventningerne. 

Mellemtrinselevrådet afholder fest den 28/11 med DJ og dørmænd fra 8. årgang. 

Der var forslag om, at der bliver indført kursus i 1. hjælp for eleverne, og at mobilepay kan 
anvendes som betalingsmiddel ved diverse arrangementer. 
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Punkt 3 og 4 herunder tænkes i en sammenhæng, og der vil tilsammen være afsat 2 timer 
til drøftelsen af de to punkter. 

 

 

3. Skolepolitik for Jammerbugt Kommune 

Jammerbugt Kommune har haft et ønske om at skabe et fælles grundlag – og et fælles ejerskab til 
en ny skolepolitik. Arbejdet med at formulere politikken er foregået i en proces, hvor elever, 
forældre, ansatte og andre med interesse for folkeskolen i forskellige sammenhænge har været 
inviteret indenfor til dialog om ønsker og håb for fremtidens folkeskole i Jammerbugt Kommune. 
 
Resultatet er vedhæftede politik, som skolebestyrelsen er blevet bedt om at udarbejde et 
høringssvar til. 
 
Skolepolitikken skal danne rammen og udgangspunktet for den skoleudviklingsplan, som vi skal 
udarbejde i begyndelsen af 2020. 
 
Bilag: Skolepolitik for Jammerbugt Kommune 
 Høringsbrev 
 
Referat 
Der er generelt en positiv holdning til det udsendte forslag til skolepolitik. 
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der er en balance mellem det, at en skolepolitik skal være 
retningsgivende og samtidig skal kunne give lokalt råderum, og det synes bestyrelsen, at der er. 
 
Hvordan ser vi vores skoles udvikling inden for de rammer, der beskrives i skolepolitikken – 
unikke skoler i et fælles skolevæsen? 
 
Bestyrelsen oplever, at skolen er godt på ve, og at der er nye tiltag, men samtidig giver 
skolepolitikken såvel pejlemærker som råderum til at udvikle skolen på kanten af det, der gøres i 
forvejen. 

Skolepolitik

•Hvordan ser vi fores skoles udvikling inden for de rammer, der 
beskrives i skolepolitikken - unikke skoler i et fælles skolevæsen?

•Hvordan kan vi som bestyrelse i samarbejde med politikere og 
forvaltning bidrage til, at politikken kommer til at leve?

Skoleud-
viklingsplan

•Status på den nuværende skoleudviklingsplan: hvad ønskede vi at 
arbejde med, og hvordan er det gået?

Temaer-
pejlemærker

•Hvor vil vi gerne hen?

•Hvor ser vi, at skolepolitikken kan få betydning for elevernes trivsel, 
læring og udvikling - evt. et magisk øjeblik?
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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.  
Fjerritslev Skoles bestyrelse kunne godt ønske, at faglighed og det at have faglige ambitioner 
fremgår mere eksplicit i skolepolitikken.  
Der er ligeledes et ønske om, at der under pejlemærket: vi benytter de nyeste 
undervisningsteknologi 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 
opmærksomme 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?  
 
Skolepolitikken kunne i et stykke tid være omdrejningspunktet 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 er det vigtigt, at politikken bruges aktivt på alle beslutningsniveauer som begrundelse 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. 
 

4. Opfølgning på nuværende skoleudviklingsplan 

For at kunne udpege nye fokus- og indsatsområder er det vigtigt, at vi forholder os til det arbejde, 
der er foregået på skolen i forhold til ”Skoleudviklingsplan 2017/18-2018/19”. 

Merete, Christina og Pernille giver et oplæg om arbejdet. 

 
Bilag: ”Skoleudviklingsplan 2017/18-2018/19” 
 

Referat 

Ledelsen gav en redegørelse for arbejdet med de indsatser, der blev besluttet i forbindelse med 
udarbejdelsen af den seneste skoleudviklingsplan. 

Bestyrelsen tilkendegav, at der er gjort et godt stykke arbejde på skolen, og at det bliver 
spændende at se de evalueringer, der kommer i foråret. 

Generelt drøftedes det vigtige i ikke kun at indføre nyt men også at afvikle. Det er også meget 
vigtigt at prioritere i indsatserne. Vi skal hellere have gang i få ting, der lykkes, end i mange ting, 
der ikke gør. 

 

5. Økonomi (ca. 15 min) 

Budgetopfølgning pr. 31/10 2019. 
 
 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/10 2019 – skole og sfo.  
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6. Kommende aktiviteter   

 
11/12 kl. 19.00-21.30 Skolebestyrelsesmøde med spisning 
 

 
7. Evt. 


