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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 9. januar 2019 

Kl.  Kl. 19.00 – 21.30 

Sted Skolen – A5 

Formand Finn Pretzmann 

Fraværende: Lone Førgaard, Mads Albrektsen 

 
Dagsorden: 

1.  Siden sidst (ca. 15 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 

• Fyrværkeri 

• Inkluderende læringsmiljøer – to nye klasselokaler pr. 7/1 2019 
 
Referat 
Pernille orienterer om tre elevers uheldige omgang med fyrværkeri i juleferien. 
Bestyrelsen blev orienteret om, hvordan det er gået med opstilling af nye møbler i to 
klasseværelser og besøgte klasserne. 
Det bliver spændende at følge, hvilken betydning møblerne får for undervisning og læring i 
de to klasser. 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Elever  

• Andre 
 
Referat 
Formanden uddelte invitationen til Skole og Forældres seminarer for skolebestyrelser den 
2/3 i Aalborg. Interesserede bestyrelsesmedlemmer melder sig selv til. 
 
Elevrådet går nu i gang med at arrangere udskolingselevfest. 
 

3. Folkeskolen i Top 20 (ca. 20 min) 

Med budaftalen for 2019 inviterede kommunalbestyrelsen alle interessenter omkring det 
kommunale skolevæsen til dialog. Kommunalbestyrelsen har med aftalen tilkendegivet et 
ønske om, at der bliver lokale dialogmøder med fokus på folkeskolen, således 
Kommunalbestyrelsen bliver klædt på til at vurdere, hvilke mål og indsatser, der skal 
prioriteres for at nå det ambitiøse mål om Folkeskolen i top 20. Dialogprocessen skal skabe 
plads og rum til at gå efter forskellen og dyrke den forskellighed og mangfoldighed, der 
kendetegner de enkelte skoler og lokalsamfund i Jammerbugt Kommune. De anbefalinger, 
der kommer frem under dialogprocessen skal være med til udarbejdelsen af en ny 
skolepolitik gældende for det samlede skolevæsen. 
  
Med procesbeskrivelsen foreslås det, at den første del af forløbet bliver et stort kick-off 
arrangement, hvor alle parter i og omkring folkeskolen samles. Deltagerne vil her drøfte, 
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hvilke pejlemærker der skal være gældende for udviklingen af folkeskolen i Jammerbugt 
kommune, hvor målet er, at folkeskolen bidrager aktivt til at danne og uddanne sine elever 
med de bedste muligheder som mennesker og samfundsbevidste borgere. Produktet for 
aftenens drøftelser vil være anbefalinger til de temaer, der skal arbejdes videre med på de 
lokale dialogmøder i arbejdet henimod udviklingen af en folkeskole i top 20. 
  
Eleverne fra skolernes elevråd vil efterfølgende blive præsenteret for de forskellige ideer fra 
kickoff mødet. Eleverne skal derefter komme med yderligere forslag og forholde sig til, hvad 
det vil få af betydning for deres skolegang, hvis forslag og idéer realiseres. Elevernes input 
vil blive forelagt på dialogmøderne og vil desuden indgå i det videre arbejde med 
skolepolitikken i Børne- og Familieudvalget. 
Med afsæt i anbefalingerne fra Kick-off mødet og elevråds-Top(20)mødet vil der på fire 
lokale dialogmøder ske den brede – og lokale – inddragelse, hvor målet er, at diversitet, 
mangfoldighed og de lokale ressourcer og muligheder kommer i spil og bliver synliggjort i 
anbefalinger, som skal udgøre fundamentet for udarbejdelsen af en ny skolepolitik. 
  
Forløbet bliver som følgende: 
  
 

 
Forhandling af arbejdstidsaftale for lærerne 

Som en naturlig del af arbejdet med Folkeskolen i top 20 indledes der sideløbende med den 
inddragende dialogproces en forhandling om en lokal arbejdstidsaftale for lærerne i 
Jammerbugt Kommune. 
Forvaltningen er i samarbejde med Midtvendsyssel Lærerkreds i gang med at planlægge en 
inddragende og involverende proces for arbejdet. Den fremtidige arbejdstidsaftale skal 
således understøtte lærernes mulighed for at planlægge, gennemføre og evaluere en 
undervisning med størst mulig kvalitet til gavn for elevernes læring og trivsel. 
Arbejdstidsaftalen er dermed et vigtigt middel i udviklingen af en folkeskole i Top 20. 

Skolebestyrelsen drøfter processen og hvem, der deltager i Kick Off-mødet. 

Referat 
Pernille orienterede om intentionerne med hele projekt Folkeskolen i Top 20. 
Bestyrelsen er positive over for projektet og synes, at det ser ud til at være en spændende 
proces, som alle vil deltage i i det omfang, den enkelte finder det muligt. 
 

4. Vikardækning (ca. 40 min.) 

Undervisningsministeriet har i foråret 2018 gennemført en undersøgelse af, i hvilket 
omfang undervisningstimerne i folkeskolen ikke gennemføres som planlagt.  
Samlet set er det 11,1 procent af undervisningstimerne, der ikke blev gennemført som 
planlagt.  
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”Der er for mange timer i folkeskolen, der bliver dækket af vikarer. Når de voksne 
bliver skiftet for meget ud, så giver det lavere faglighed og lavere trivsel for børnene 
og de unge. Det er også derfor, at regeringen har aftalt med kommunerne, at vi skal 
have bedre viden om problemets omfang, så vi fremadrettet får et grundlag for at tage 
hånd om det her problem,” siger undervisningsminister Merete Riisager.  
 
Undersøgelsen er gennemført på baggrund af en repræsentativ stikprøve af 320 
folkeskoler. I en periode på tre uger i april 2018 har skolerne foretaget en registrering 
af den faktisk gennemførte undervisning i alle skolens normalklasser. Det betyder, at 
undersøgelsens resultater ikke nødvendigvis kan generaliseres til hele skoleåret.  
For fremadrettet at kunne følge området vil der derfor som led i opfølgning på Aftalen 
om Kommunernes Økonomi for 2019 blive sat gang i et arbejde med at indsamle 
standardiserede nøgletal for vikardækningen.  
 

Skolebestyrelsen påbegynder drøftelserne af vikarforbrug og vikardækning på 
Fjerritslev Skole. 
 
Bilag: Årsager til vikarlektioner efteråret 2018 
 
Referat 
Pernille har udarbejdet en oversigt over årsagerne til, at der bruges vikar på Fjerritslev 
Skole. 
Skolen har et lavt sygefravær og oversigten viser også, at der er en lang række andre 
årsager til fravær. Det handler bl.a. om afholdelse af 6. ferieuge, uddannelse og møder 
indkaldt af samarbejdspartnere uden for skolen. 
 
Bestyrelsen drøftede de forskellige forhold. 
 
Udfordringerne i forhold til det at have vikar kan være: 

• Vikarens evt. manglende uddannelse og faglige viden på alle områder. 

• Vikarens manglende mulighed for at være forberedt til timerne – selvom alle 
skolens medarbejdere lægger planer ud, for hvad vikaren kan lave. 

• Medarbejdernes vurdering af, hvad der kan gennemføres af en vikar. Det vigtigste 
for en vikartime er, at det bliver en god time. Det skal således helst være 
træningsopgaver og lignende, der lægges ind i vikarprogrammet – ikke 
gennemgang af nyt stof. 

• Det ikke at være kendt af eleverne – at have en relation til dem. 
 
Bestyrelsen ønsker senere på året at arbejde videre med vikardækningen med fokus på: 
 

• Ideer og erfaringer i forhold til det at dække fravær af længere varighed. 

• Ideer og erfaringer med at løse det planlagte fravær på en kvalificeret og en for alle 
parter tilfredsstillende måde. 

 
5. Opfølgningsplan for principper (Ca. 40 min) 

I folkeskolelovens § 44, stk. 2 nævnes nogle af de områder, som skolebestyrelsen skal 
fastsætte principper om, herunder: 
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1. undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert 
klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, 
holddannelse, samarbejde med lokalsamfundets kultur- og idrætsliv, udbud af valgfag, 
specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser. 

2. skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber, 
3. adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den 

kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, 
4. samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i 

samarbejdet 
5. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen 
6. arbejdets fordeling blandt det undervisende personale 
7. fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik 

m.v. 
8. skolefritidsordningens virksomhed. 
Herudover kan skolebestyrelsen fastsætte principper om alle aspekter af skolens 
virksomhed. 
 
På forrige skolebestyrelsesmøde drøftede skolebestyrelsen, hvordan vi kan følge op på de 
forskellige vedtagne principper, og vi har tidligere drøftet, hvilke principper vi skal have. 
 
Drøftelsen genoptages med udgangspunkt i det medsendte bilag. 
 
Bilag: Principoversigt 2018 
 
Referat 
Der blev aftalt en plan, der som udgangspunkt handler om, at der følges op på alle 
principper første gang to år efter, at de er vedtaget og herefter hvert 2. år. 
 
6. Økonomi (ca. 15 min) 

Budgetopfølgning pr. 31/12 2018. 
 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/11 2018 – skole og sfo. Bilagene eftersendes. 
 
Referat 
Pernille fremlagde en budgetopfølgning, der er meget tæt på at vise årets resultat. 
Skolebestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultatet.  

7. Kommende aktiviteter  

• 4/2 2019  Kick Off Seminar Folkeskolen Top 20 

• 13/2 2019 Skolebestyrelsesmøde 

• 2/3 2019 Skole og forældre, Skolebestyrelsesseminar, Aalborg 
 
8. Evt. 


