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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 12. juni 2019 

Kl.  Kl. 19.00 – 21.30 

Sted Fjerritslev Kro 

Formand Finn Pretzmann 

Fraværende: Mogens Holdsbjerg-Larsen, Susanne Larsen og eleverne 

 
OBS! Mødet afholdes på Fjerritslev Kro. Selve mødet er fra kl. 18-19.30. Herefter spiser vi 
sammen. 

 
Dagsorden: 

1.  Siden sidst (ca. 15 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 

• Sidste skoledag 

• Orientering om processen i forhold til budget 2020 

• Arbejdet med ordblinde elever 
 
Referat: 
Pernille orienterede om: 

• 9. klassernes sidste skoledag var meget vellykket. Søde og glade elever – stor opbakning 
fra resten af skolen, der også havde en god oplevelse. 

• Kommunalbestyrelsen arbejder med budget 2020. Det betyder bl.a. at der bliver udarbejdet 
et omstillingsforslag, som bliver sendt i høring i perioden den 22/8 til den 2/9 2019. 
Bestyrelsen skal have et møde i denne periode, hvor der kan udarbejdes høringssvar. 

• Vi har i et par år arbejdet intenst for at gøre en indsats for ordblinde elever, og vi oplever 
ved de igangværende afgangseksaminer, at indsatsen i høj grad har båret frugt, og at 
eleverne opnår flotte resultater. Bestyrelsen foreslår, at vi gør lidt ud af promovere skolen 
på denne indsats. 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Elever  

• Andre 

 
Referat: 

Formanden gør opmærksom på, at vi ikke har afholdt et møde, hvor bestyrelsens 
beretning kunne fremlægges. 
Der er enighed om, at vi afholder et møde i forbindelse med skolebestyrelsesmødet i 
september, der dels er et åbent møde for alle forældre og dels er et særligt møde for 
klasseforældrerådene. 
Ind til da lægges beretningen på hjemmesiden. 
 
Vi skal ligeledes huske, at vi skal have et fælles bestyrelsesmøde med omegnsskolernes 
bestyrelser. 
 
Andre:  
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Tennisklubben oplever, at der er en flok unge mennesker, der holder til i klubhuset om 
aftenen.  
Måske kunne vi arbejde bypolitisk med: hvor må de unge mennesker være om aftenen? 
 
 
3. Resultaterne af skoleårets planlægning (Ca. 40 min) 

Skolebestyrelsen har tidligere drøftet skoleårets planlægning og er kommet med ønsker i forhold til 
ringetider. 
Ledelsen orienterer om, hvordan det hele er endt og hvorfor: 

• De endelige ringetider. 

• Motion og bevægelse. 

• Lektier. 

• Holddelingstimer. 

• De obligatoriske valgfag i udskolingen – udskolingsmodellen. 

• DSA-undervisning: hvad betyder det, at vi har elever med behov for dansk som 2. sprog 
undervisning, og hvor mange elever har vi? 

• Personalesituationen p.t. 
 
Referat: 
Skolen orienterede om ovenstående punkter. 
 
Ringetider i det kommende skoleår: 

1 8.05-8.50      

2 8.50-9.20 Faglig læsning, lektier, bevægelse   

3 9.20-10.05      

Pause 10.05-10.35      

4 10.35-11.20      

5 11.20-12.05      

Pause 12.05-12.35      

6 12.35-13.20 Indskolingen får mandag, onsdag og fredag fri kl. 13.20 

7 13.20-14.05      

Pause 14.05-14.20      

8 14.20-15.05      

 

De obligatoriske valgfag i udskolingen – praksisfaglighed – vælger Fjerritslev Skole at 
placer på 8. årgang. Det betyder, at eleverne på denne årgang fra skoleåret 2020/21får 4 
ugentlige lektioners valgfag, hvor de skal vælge imellem musik, håndværk & design, 
billedkunst og madkundskab. Fagene afsluttes med en eksamen. 
 
Vi vil forsøge i det kommende skoleår at arbejde målrettet med holddeling – især i 
udskolingen. I perioder vil vi kunne lave hold i fagene, hvor eleverne kan være delt efter 
deres kompetencer. Der vil ligeledes være mulighed for at lave holddeling, når der er 
lektielæsning, således at eleverne har mulighed for at få rigtig meget hjælp til lektierne. 
Vi håber, at timerne dermed kan bruges målrettet og fleksibelt. 
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På Fjerritslev Skole har vi modtagehold for elever med dansk som 2. modersmål. Vi har 37 
elever fra 0.-6. klasse og 7 i udskolingen, der hovedsageligt kommer fra Syrien, Eritrea og 
Holland. 
Eleverne går i en almindelig stamklasse og modtager dansk som 2. sprogsundervisning på 
holdet. Når de har modtaget undervisning på holdet i to år, skal de have supplerende 
undervisning i egen klasse ved egne lærere. 
 
4. Mødeplan næste skoleår (ca. 10 min) 

Det foreslås, at vi fortsat holder møder om onsdagen på følgende datoer: 
Onsdag den 28/8 kl. 19-21.30 
Onsdag den 25/9 kl. 19-21.30 
Onsdag den 30/10 kl. 19-21.30 
Onsdag den 27/11 kl. 19-21.30 
Onsdag den 11/12 kl. 19-21.30 
Onsdag den 29/1 2020 kl. 19-21.30 
Onsdag den 26/2 2020 kl. 19-21.30 
Onsdag den 29/3 2020 kl. 19-21.30 
Onsdag den 29/4 2020 kl. 19-21.30 
Onsdag den 27/5 2020 kl. 19-21.30 
Onsdag den 17/6 2020 kl. 19-21.30 
 
Referat: 
Mødeplanen blev godkendt. 
 

5. Økonomi (ca. 15 min) 

Budgetopfølgning pr. 31/5 2019. 
 
 
Bilag: Bilagene eftersendes  
 
Referat: 

Pernille gennemgik de to budgetopfølgninger og udleverede desuden bilag omkring de 
korrektioner, der har været i det udmeldte budget. 
Fjerritslev Skoles budget blev pr. 15/3 reduceret med 1.048.000 kr. på grund af 
besparelser og elevtalsregulering. 
Det presser selvfølgelig det nuværende budget, men med de reduktioner, der er foretaget i 
personalet i forhold til efteråret forventes det, at vi kan rette op på dette i løbet af efteråret. 
 
Bestyrelsen forholder sig til et budget for efteråret 2019 på det førstkommende 
bestyrelsesmøder i august.  
 
6. Evt. 


