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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 16. september 2020 

Kl.  Kl. 19.00 –21.30 

Sted Skolen – A5 

Mødeleder Finn Pretzmann (formand) 

Fraværende: Merete Dyrbye 

 
Dagsorden: 

1.  Siden sidst (ca. 10 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 
 

• Velkommen til elevrådsformand Rocky Nymann-Madsen, 8.b og næstformand Laura 
Pilgaard, 7.b 

• Budgetaftale 2021 

• Forældremøder 

• Børne- og Familieudvalget kommer på besøg den 24/9 fra kl.10.00 til kl. 10.20. 
 
Referat 

• Elevrådet er blevet etableret, og der er valgt formand og næstformand. Der har i år været 
meget stor interesse for at være en del af elevrådet, og der har i flere klasser været 
kampvalg. 

• Den 4. september indgik Kommunalbestyrelsen en budgetaftale for 2021. Det er positivt, at 
der ikke er besparelser på skoleområdet. I forholdt til IT-afdelingens forslag om optimering 
af indkøb af IT-systemer står der i aftalen: Forligsparterne er bevidste om, at 
systemer/applikationer til brug i den daglige undervisning er individuelt tilpasset den enkelte 
skole, hvorfor denne del skal igennem en nærmere analyse, før der træffes beslutning om 
ændringer i den nuværende praksis. Forligsparterne er enige om, at der fortsat sikres 
pædagogisk metodefrihed for den enkelte skole. 

• Der er i skolebestyrelsen udarbejdet principper for forældremøder. Disse principper skal i 
løbet af efteråret evalueres, og da forældremøderne pågår lige nu, opfordres 
skolebestyrelsen til at læse principperne og vurdere: hvad er et godt forældremøde i 
henholdsvis indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen? Nogle gange kan det endda 
være, at der er behov for et helt særligt forældremøde tilrettet en enkelt klasse. 
Skolebestyrelsen tager initiativ til at inddrage klasserådene i en drøftelse. 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Elever 

• Andre 
 
Formand 
Skolebestyrelsernes forening Skole og Forældre har udsendt invitation til årets landsmøde. Det 
foregår i dagene den 20 og 21. november 2020 på Hotel Nyborg Strand. Fjerritslev Skoles 
bestyrelse har to pladser. Programmet vedlægges referatet. Alle må gerne vurdere, om de har lyst 
til og mulighed for at deltage. 
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Elever 
Elevrådet har haft deres første møde og er ved at spore sig ind på, hvad de godt kunne tænke sig 
at arbejdet med. 
Elevrådet har endvidere fået deres første opgave: at deltage en hel dag i ungerådet, der skal være 
med til at gøre Jammerbugt Kommune til Årets Ungdomskommune. Prisen som Årets 
Ungdomskommune har til formål at belønne kommuner, der gør en ekstraordinær indsats for at 
forbedre unges udfoldelsesmuligheder og levevilkår. 
 
Andre 
Nye forælder oplever, at det er svært at navigere på AULA. Det ville være godt, hvis der var 
enighed blandt skolens medarbejdere om, hvordan AULA anvendes og hvordan kommunikationen 
foregår: hvornår bruger man en besked, hvornår bruger man et opslag, og hvornår bruger man 
ugebreve? 

 

3. Skolens organisering (ca. 20 min.)  

Pernille gennemgår skolens organisationsplan – herunder ledelse, sekretærfunktion, lærerteams, 
fagteams, mv.    
 
Herunder orienteres om opslag af afdelingslederstilling 
 

Bilag: Organisationsplan  
 
Referat 
Pernille gennemgik organisationsplanen og orienterede om, at stillingen som afdelingsleder for 
SFO/indskoling p.t. varetages af Nina, som er konstitueret i stillingen. Skolen slår stillingen op 
snarest, og skolebestyrelsen inviteres til at deltage i ansættelsessamtalerne. 
 
I forhold til organisationsplanen drøftede vi, at medarbejderne som udgangspunkt arbejder i 
årgangsteam. Det betyder, at det er de medarbejdere der har de fleste af deres timer omkring en 
årgang, der udgør hvert team. Der, hvor der kun er én klasse på en årgang, vil teamet udgøres af 
medarbejdere fra mere end én årgang. F.eks. team 5-6, som dækker både 5. og 6. årgang. 
 
Vi drøftede også, hvordan elevtallet og dermed antallet af klasser umiddelbart ser ud i fremtiden: 
 
Elevtalsprognose Fjerritslev Skole     

 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26  

0. 33 32 38 45 35 29  
1. 26 33 32 38 45 35  
2. 38 26 33 32 38 45  
3. 38 38 26 33 32 38  
4. 44 38 38 26 33 32  
5. 25 44 38 38 26 33  
6. 44 25 44 38 38 26  
7. 84 94 67 78 77 56 18 børn udefra 

8. 78 84 94 67 78 77  
9. 83 78 84 94 67 78  

I alt 493 492 494 489 469 449  
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4. Forretningsorden (Ca. 5 min) 

Den reviderede forretningsorden fremlægges til endelig godkendelse. 
 
Bilag:  Forretningsorden 
 
Referat 
Forretningsordenen blev godkendt med det ekstra punkt 9. 
 
5. Forventninger til bestyrelsesarbejdet (ca. 25 min.) 

Da vi nu har en bestyrelse med en del nye medlemmer, drøfter vi hvilke forventninger  
hver enkelt har til bestyrelsesarbejdet  

• Hvilke temaer/emner er jeg særlig interesseret i. 

• Har jeg særlige ønsker til arbejdsformen/mødeformen – herunder drøftelse af, om der f.eks. 
skal kunne nedsættes arbejdsgrupper. 

 
Referat 
Forventninger til temaer: 

• Hvordan arbejder skolens medarbejdere?/information om nye tiltag i undervisningen. 

• Undervisningsmiljø/pausemiljø – faciliteter. 

• Trivsel – antimobning – overgange. Målet må være at alle: elever, forældre og 
medarbejdere er glade for at være på skolen. 

• Godt at få overblik/viden om sammenhænge – at se på skolen og undervisningen med 
mange forskellige briller. 

• Skolen fysiske rammer – herunder faglokaler. 

• Fjerritslev Skole som institution – herunder også økonomi. 

• Stort og småt. 

• Hvordan får vi alle forældre/flere forældre til at engagere sig for klassens liv. 

• Arbejde for at alle elever får størst muligt udbytte af deres undervisning og at miljøet er til 
det. Kan vi inddrage medarbejdernes erfaring og ideer til at motivere eleverne i 
skolebestyrelsens drøftelser? 

Ønsker til form: 

• Vi kan godt nedsætte arbejdsgrupper, når det giver mening og er relevant. 

• Når vi har forskellige temaer på dagsordenen, må der meget gerne være et oplæg – det 
kunne f.eks. også være fra forskellige medarbejdere. 

• Når vi drøfter temaer, må noget af drøftelsen gerne være i grupper, så flere får sagt noget. 

 

6. Skoleudviklingsplan (ca. 45 min) 

Skoleudviklingsplanen for 2020-21 skal indsendes til kommunen senest den 13. oktober.  
 
Med udgangspunkt i Pernilles og Meretes præsentation af nuværende og fremtidige udviklingstiltag 
på forrige møde, gennemgår Pernille forslag til skoleudviklingsplanen, som vi efterfølgende drøfter.  
 
Bilag:   Forslag til skoleudviklingsplan 
 
Referat 
Pernille gennemgik de i skoleudviklingsplanen beskrevne tiltag. Skolebestyrelsen finder tiltagene 
spændende og relevante. 
Det er også tiltag, der er beskrevet tydeligt og konkret, så det bliver muligt at følge dem. 
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Der er en god sammenhæng mellem tiltagene, de problemstillinger de gerne skal være et svar på 
og Jammerbugt Kommunes skolepolitik. 
 
7. Høringssvar vedr. kørselskriterier for befordring til 10. klasse (ca. 10 min) 

I Jammerbugt Kommune er 10. klassetrin organiseret på to enheder i henholdsvis Fjerritslev og 
Aabybro. Der er frit optag, og den hidtidige administrationspraksis har beroet på en inddeling af 
elever i skoledistrikter - øst og vest.  
 
Hidtil har elever, der valgte et andet 10.klassetilbud end det i deres eget skoledistrikt, ikke været 
kørselsberettigede. 
 
Denne praksis har vist sig uhensigtsmæssig, da 10. klasserne har mulighed for at udbyde 
forskellige profilfag/linjer. 10. klasse er for langt hovedparten af eleverne et modningsår, hvor man 
bliver endnu mere afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Det vil derfor være et vigtigt 
supplement i rækken af tilbud til eleverne, hvis de i højere grad fik en fleksibilitet i forhold til at 
vælge 10. klassestilbud.  
 
Forslaget er, at elever, der søger 10. klasse, er kørselsberettigede, hvis der er 9 km eller længere 
mellem hjemmet og det ansøgte 10. klassetilbud (Fjerritslev eller Aabybro). 
 
Bilag: Høringsbrev 
 

Referat 
Skolebestyrelsen er positive over for forslaget med følgende begrundelser: 

• Det giver de unge mennesker større valgmuligheder. 

• Det giver mulighed for, at valget bliver et socialt og faglig valg og ikke et økonomisk valg. 

• De to 10.klassetilbud er forskellige. Ved at give de unge mulighed for at vælge frit mellem 
dem styrker det kommunens samlede 10.klassetilbud. 

• Det styrker Fjerritslev Gymnasium, at alle elever i kommunen kan vælge et 10.klassetilbud, 
der kan ligge på gymnasiet, hvis der er tilstrækkeligt mange elever. 

8. Økonomi (ca. 10 min) 

Budgetopfølgning pr. 30/8 2020. 
 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 30/8 2020 – skole og sfo.  
 
Referat 
Budgetopfølgningen blev gennemgået. . 

9. Kommende aktiviteter   

21/10 kl. 19.00-21.30 Skolebestyrelsesmøde  
 
 
10. Evt. 

Ingen punkter. 

 


