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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 10. april 2019 

Kl.  Kl. 19.00 – 21.30 

Sted Skolen – A5 

Formand Finn Pretzmann 

Fraværende: Mads Albrektsen, August Heshe og Frederik Kirch Pedersen 

 
Dagsorden: 

1.  Siden sidst (ca. 15 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 

• Ringetider 

• Cepos + kagemand 
 
Referat 

• Pernille orienterede om udfordringerne med at få ringetider, elevernes undervisningstimetal 
og bustiderne til at passe sammen. 

• Orientering vedr. Jammerbugt Kommunes skolers gode resultater med at løfte eleverne 
mere end forventet i forhold til socioøkonomien i afgangskaraktererne ved prøverne i 2018. 

• Orientering vedr. elevsager. 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Elever  

• Andre 

 
Referat 

Ingen yderligere orienteringspunkter. 
 
3. Introduktion til Aula (Ca. 40 min) 

Skolebestyrelsen introduceres kort til AULA. 
Hver skole skal udarbejde en anvendelsesstrategi – herunder en strategi for det digitale 
forældresamarbejde. 

TILTAG FOR DET DIGITALE FORÆLDRESAMARBEJDE (fra Digitaliseringsstrategien). 

Lokale principper  

• I principperne for forældresamarbejdet indarbejdes det digitale samarbejde på baggrund af 
lokale drøftelser mellem ledelse, medarbejdere, skolebestyrelse. 

• Principperne beskriver, hvordan skolen anvender de digitale platforme. 

• Principperne indeholder overvejelser omkring rolle- og ansvarsfordelingen mellem forældre, 
det pædagogiske personale, barnet og den unge. 

 
Skolebestyrelsen drøfter hvilke elementer, en sådan anvendelsesstrategi skal indeholde i et elev- 
og forældreperspektiv. 
 
Referat 
Bestyrelsen drøftede gruppevis, hvilke elementer, anvendelsesstrategien for brugen af AULA bør 
indeholde. 
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Bestyrelsens drøftelser og personalets drøftelser skrives sammen til en lokal anvendelsesstrategi, 
når kommunens anvendelsesstrategi er formuleret. 
 
Resultatet fremlægges for bestyrelsen efter sommerferien. 
 

4. Implentering af digitaliseringsstrategien (ca. 40 min) 

Digitaliseringen har medført, at digitale medier og platforme er blevet en naturlig del af børn, unge 
og voksnes hverdag. De digitale redskaber giver nye muligheder, men også udfordringer. 
Digitaliseringsstrategien skal være med til at tegne retningen for, hvordan skoler, børnehaver, 
integrerede institutioner, dagplejen og SI’er i Jammerbugt Kommune kan gribe de muligheder de 
digitale redskaber giver samtidig med, at den skaber rammerne til at imødegå udfordringerne.  

Et fokusområde for at opnå dette er at udvikle børn og unges digitale kompetencer. Dette er 
nødvendigt for at ruste dem til at agere og navigere i den digitaliserede verden, de lever i. Digitale 
kompetencer består af to elementer digital dannelse og digitale færdigheder. Den digitale dannelse 
dækker over børn og unges evne til at begå sig i digitale fællesskaber ud fra generel webetik 
samtidig med, at de har evnen til at forholde sig kritisk til information fra nettet og vurdere 
ressourcers relevans. De digitale færdigheder dækker over børn og unges evne til at kunne løse 
tekniske vanskeligheder og at vide, hvor de kan hente hjælp.  

Digital dannelse + digitale færdigheder = digitale kompetencer 

Det er dog ikke kun i forhold til børn og unge, at digitaliseringen giver nye muligheder og 
udfordringer. Digitaliseringen har også skabt helt nye rammer for forældresamarbejdet, hvor 
Forældreintra og Family, og i fremtiden Aula, er blevet en integreret del af den digitale 
kommunikation. Strategien vil således være med til at skabe en fælles retning for det digitale 
forældresamarbejde i Jammerbugt Kommune.  

Hver skole skal udarbejde en lokal digital strategi: 
 

• Elevråd, ledelse og medarbejdere udarbejder i fællesskab en digital strategi med fokus på 
at forbygge og håndtere digital mobning.  

• Den skal specifikt indeholde en vejledning for, hvordan tilfælde af digital mobning 
håndteres. 

• Elevrådet skal i samarbejde med kontaktlærerne drøfte den digitale strategi med klasserne. 

• SSPs materialet ”Dit liv på nettet” bør inddrages i processen. 

 
Skolebestyrelsen drøfter: hvordan forebygge og håndterer vi digital mobning set i et elev- 
og forældreperspektiv. 
 
Bilag: Digitaliseringsstrategien. 
 
Referat 

Med udgangspunkt i eksempler og gode råd fra andre skoler blev der givet konkrete input  
til, hvordan vi ønsker at forebygge og håndtere digital mobning på Fjerritslev Skole.  
Ledelse og medarbejdere kommer med et oplæg til en færdig formulering af ”Strategi mod 
digital mobning”. 
 
4. Opdatering af principper (ca. 20 min) 

Vi har tidligere aftalt, at vi skal have kigget de principper igennem, som vi ikke tidligere har fået sat  
en ”opdateringsdato” på. 
Vi kigger på følgende principper: 
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• Princip for økonomistyring 

• Princip for brugen af reklamer og sponsorstøtte 

• Princip for lejrskoler og ture med overnatning 
 

Bilag: De nævnte principper samt ”Principoversigt og opfølgningsplan” 
 
Referat 

De tre principper blev drøftet og enkelte ændringer blev foretaget. 
De reviderede principper lægges på hjemmesiden og vedlægges referatet. 
 
5. Økonomi (ca. 15 min) 

Budgetopfølgning pr. 31/3 2019. 
 
 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/3 2019 – skole og sfo.  
 
Referat 

Opfølgningerne blev gennemgået. 
 

6. Kommende aktiviteter   

24/4 kl. 18.30-20.30 Lokalt dialogmøde vedr. Folkeskolen i Top 20, i Kirkecentret  
 Deltagere: Ledelsen, MED-udvalget, Finn og Rene. 
 
29/4 kl. 19.00-21.30  Rådgivende organ, Brovst Idrætscenter – hvem deltager: 

foreløbig ingen deltagelse fra forældresiden. 
 
8/5 kl. 19.00-21.30 Skolebestyrelsesmøde  
 
 
8. Evt. 


