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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 29. januar 2020 

Kl.  Kl. 19.00 –21.30 

Sted Skolen – A5 

Mødeleder Finn Pretzmann 

Fraværende: Mads Albrektsen, Rene Rosenkrans og Dennis Nielsen 

 
 
Dagsorden: 

1.  Siden sidst (ca. 10 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 

• Kongsvang 

• Elever flytter – elever kommer tilbage 

• Terminsprøver/UPV-samtaler 

• Redegørelse til UVM om elever, der ikke har været til eksamen 

• Ledelsessituationen 
 
Referat 

• Rengøringen på Fjerritslev Skole er fra den 1/1 2020 overgået til firmaet Kongsvang. 
Foreløbig er det de samme rengøringsassistenter, der er ansat, men de er ikke helt trygge, 
og de synes, at det er svært at overgå til en anden arbejdsgiver. Jammerbugt Kommune 
har ansat en controller, der skal sikre, at skolerne får den rengøring, der er bestilt. 

• Der er hvert år både elever, der flytter i løbet af skoleåret og elever, der kommer til. 
Foranlediget af at fem elever er flyttet fra 9. årgang har Pernille lavet en optælling og i dette 
skoleår er der frem til nu flyttet 19 elever fordelt på alle klasser inkl. AKT og der er kommet 
13 elever til. 

• Vi har i uge 4 afviklet terminsprøver for 9. og 10. klasserne. Som noget helt nyt har det 
været muligt at afprøve alle de skriftlige prøver, og det har vi benyttet os af. Samtidig er vi i 
gang med afvikle samtaler med alle de elever i 8., 9. og 10.klasse, der ikke er erklæret 
uddannelsesparate med henblik på at få lagt en plan for, hvordan de så kan blive det. 

• Vi glæder os alle til, når Nina efter vinterferien er konstitueret leder i indskoling og SFO.  
 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Elever  

• Andre 
 

Referat 

Formanden orienterede om Skole og Forældres seminar den 14/3 på Scandic Aalborg, hvor 
overskriften er ”Brug af data”. Man skal selv melde sig til, og det koster 1050 kr. pr. deltager.  

Eleverne fortæller om deres sidste elevrådsmøde, hvor Louise og Cirkeline orienterede om, hvad 
der foregår på skolebestyrelsesmøderne, og om de tiltag som elevrådet har fået gennemført. 
Elevrådet går i gang med at arrangere skolefesten og er opmærksomme på, at den ikke skal 
foregå den 20/5, fordi der er konfirmationer den 21/5.  
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Elevrådet har evalueret ordningen med, at eleverne ikke har mobiltelefonerne i skoletiden. 
Generelt er 7. og 8. klasserne positive over for ordningen, mens 9.klasserne gerne vil have deres 
mobiltelefoner tilbage. 

Skolebestyrelsen synes, at ordningen skal fortsætte, og at vi skal have den føjet ind i skolens 
ordensregler. 

3. Kvalitetsrapport (ca. 60 min.) 

Kære skolebestyrelse og skoleledelse  
 
Hermed fremsendes Kvalitetsrapport 2019 til brug for udtalelse i skolebestyrelsen. Svarfristen er 
den 7. februar 2020 kl. 12.00.  
 
Sædvanligvis ledsages Kvalitetsrapporten af Skolevæsnets udviklingsplan samt de enkelte skolers 
skoleudviklingsplaner. I år gøres der en forskel, idet det anses for væsentligt, at såvel 
skolevæsnet, som de enkelte skoler, får mulighed for at anvende den reviderede skolepolitik som 
retningsanvisende for den fremtidige udvikling af både skolevæsen og de enkelte skoler. Dette 
giver skolevæsnet og de enkelte skoler en mulighed for at implementere elementer fra 
skolepolitikken.  
I respekt for skoleårets planlægning vil skolevæsnets udviklingsplan blive politisk behandlet i maj 
2020 og skolernes udviklingsplaner vil blive behandlet til september 2020. Hermed har 
skolevæsnet og skolerne en reel mulighed for at samarbejde intensivt med den strategiske 
planlægning af næste skoleår i lyset af en ny skolepolitik. Ligesom der på den enkelte skole gives 
mulighed for, at ledelse, medarbejdere, elevråd og skolebestyrelse kan blive aktivt involveret og 
engageret i udarbejdelsen af skolernes udviklingsplaner og implementeringen af den nye 
skolepolitik.  
 
Med venlig hilsen  
Diana Lübbert Pedersen Skole- og Dagtilbudschef 
 
Bilag: Kvalitetsrapport Jammerbugt Kommune 
 Sammenfattende helhedsvurdering Fjerritslev Skole 
  
Referat 
Skolebestyrelsen drøftede i to grupper:  
 

• Hvad er mine umiddelbare tanker omkring kvalitetsrapporten og Pernilles sammenfatning? 

• Hvad synes jeg, at vi skal arbejde videre med. 
 
Som noget nyt i år skal der ikke udarbejdes en skoleudviklingsplan samtidig med, at der 
udarbejdes en udtalelse om kvalitetsrapporten. Vi har derfor mulighed for at få en længere proces 
omkring det at drøfte tiltag. 
 
Skolebestyrelsen udtaler: 
 
Generelle bemærkninger/spørgsmål/undringer 
Bestyrelsen har generelt mange spørgsmål til de data, der er i kvalitetsrapporten, og hvad disse 
data siger om kvaliteten af undervisningen.  
Det kunne derfor være relevant at forholde sig til, om de anvendte data er på et niveau og af en 
kvalitet, der giver en reel baggrund for at udvælge fremtidige indsatser for skolevæsenet og for den 
enkelte skole. 
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Samtidig er vi også optagede af, hvor meget de forhold ved skolen, der kan gøres op i tal, kommer 
til at fylde i en kvalitetsrapport, når man i øvrigt tænker på formålet med skolen. Vi kunne være 
optagede af, hvordan f.eks. hele dannelsesaspektet kunne være en del af en kvalitetsrapport. 
 
Bestyrelsen finder det relevant, at der i de fremtidige kvalitetsrapporter også indgår en opfølgning 
på elevfravær. 
 
Bestyrelsen vil gerne vide, om der i forhold til de fire valgte indsatsområder vil være 
fælleskommunale initiativer, så der kan ske en vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af 
skolerne. 
 
Skolebestyrelsens opmærksomhedspunkter 
Når vi læser kvalitetsrapporten bliver vi optagede af: 
 

• Det faglige niveau i forhold til de opstillede mål – f.eks. at der er så mange elever, der ikke 
opnår karakteren 2 i dansk og matematik, men også at vi i det hele taget bør have fokus på 
matematik. 

• Vi blev optagede af forskellen på drengenes og pigernes karakterer – selvom det ikke er 
Fjerritslev Skole, der har den største forskel.  

• Vi blev også optagede af, hvordan trivselsdagsordenen og den faglige dagsorden spiller 
sammen. 

 
I forhold til skolepolitikken ser vi i den forbindelse umiddelbart, at det vil være relevant med 
indsatser i forhold til Tema 2: Involvering skaber engagement, som også vil være i forlængelse af 
de indsatser skolen har haft de seneste år. 
 

4. Skolebestyrelsesvalg 2020 (ca. 30 min.) 

Dette forår har vi valg til skolebestyrelsen. 

På valg er:  

• Mads Albrektsen 

• Jesper Dam Larsen 

• Lone Førgaard 

• Dennis Nielsen 

Både Mads og Dennis har tilkendegivet, at de ikke ønsker at stille op igen. 

Tidsplanen vedr. valg af forældre til skolebestyrelsesvalg 2020: 
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Skolebestyrelsen drøfter hvordan vi griber opgaven an. 

Referat 

Af de fire, der er på valg, er det kun Jesper, der ønsker at fortsætte. Lone vil godt stille sig 
til rådighed, hvis der ikke er nok, der stiller op. 
Af de resterende tre medlemmer, ønsker Gitte også at stoppe, da hun efter sommerferien 
ikke længere har børn på skolen. 
Processen aftales således: 
Pernille skriver ud og opfordrer forældre til at melde tilbage, hvis de er interesseret. Den 
tidligere udarbejdede folder revideres og sendes med. 
Endvidere opfordres forældre på alle møder inden den 27/4 om til at stille op.  
De interesserede forældre inviteres til et møde efter den 27/4, hvor vi kan fortælle mere, 
og hvor der kan udarbejdes valgmateriale til det elektroniske valg. 
Valget skal være afviklet inden den 20/5. 
 

5. Økonomi (ca. 40 min) 

Skolebestyrelsen orienteres om forventet resultat af 2019. 
 
Endvidere orienteres om ressourcetildelingen for resten af dette skoleår og for det kommende 
skoleår herunder omkring udmøntningen af diverse kommunale besparelser. 
 
Ledelsen fremlægger forslag til budget for foråret 2020 for skole og sfo. 
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Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/12 2019 – skole og sfo.  
 Forslag til budget for foråret 2020 – skole og for hele 2020 sfo 
 
Referat 
Budgetopfølgningen pr. 31/12 bliver også regnskabsresultatet for 2019. 
Vi bliver i det kommende skoleår økonomisk udfordret af, at vi dels har fået udmøntet besparelser 
for 427.000 kr., dels har et underskud at indhente og dels har en elevtalsnedgang, der betyder, at 
vi kun får én 1. klasse, én 5. klasse og tre 7. klasser. 
 
Pernille fremlagde et foreløbigt budget for foråret 2020. Dette balancerer, hvis vi ikke afdrager på 
vores gæld. For at efteråret skal balancere, er vi nødt til at have en meget stram planlægning af 
det kommende skoleår, hvor alle aktiviteter vurderes nøje og antallet af medarbejdere tilpasses til 
antallet af klasser og opgaver.   

6. Kommende aktiviteter   

 
26/2 2020 kl. 19.00-21.30 Skolebestyrelsesmøde  
 
9/3 2020 kl. 19.00-21.30 Møde i det rådgivende organ 

 


