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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 13. februar 2019 

Kl.  Kl. 19.00 – 21.30 

Sted Skolen – A5 

Formand Finn Pretzmann 

Fraværende: Mads Albrektsen, Gitte Kragh, Dennis Nielsen, Annette Jensen og eleverne 

 
Dagsorden: 

1.  Siden sidst (ca. 15 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 

• Klasseantal det kommende skoleår 

• Forårsmesse i Idrætscenter Jammerbugt den 9. og 10. marts 

• Overgangen fra 6. klasse til 7. 
 
Referat: 

• Indskrivningen til børnehaveklasserne 2019/20 er overstået, og der bliver kun én 
klasse. Pernille undersøger muligheden for, at vi kan oprette en ekstra klasse på 
skolens egen regning. Der bliver helt sikkert kun tre 7. klasser. 

• Folkeskolerne i område 9690 deltager i forårsmessen i Idrætscenter Jammerbugt. 
Bestyrelsen er inviteret til at deltage. 

• Mogens og Pernille har haft forældremøder i alle 6. klasserne for at fortælle om det 
kommende skoleår i 7. klasse. Det har været en meget positiv oplevelse. 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Elever  

• Andre 
 
Referat: 
Ingen øvrige meddelelser 

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

Som opfølgning på mødet i Brovst drøfter vi: 

• Hvad er vores indtryk af mødet? 

• Hvilke forventninger har vi fremadrettet. 
 
Referat: 
Det er generelt oplevelsen, at Kick Off mødet var rigtig godt med gode og spændende 
indlæg. 
Drøftelserne i grupperne var for nogens vedkommende vanskelige pga. af 
gruppesammensætningen. Pernille anbefaler til skoleledermødet, at man til næste møde 
både kommer til at sidde i gruppe på tværs af ”funktion” – men også i homogene grupper. 
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Drøftelserne i grupperne bliver ikke lette at skrive sammen, og der er i bestyrelsen en 
spænding omkring, hvad der kommer til at ske ved næste møde, og hvordan det færdige 
resultat kommer til at se ud. 
Vi håber, at vi kan stille med lige så mange personer til det lokale møde – det er dem, der 
kommer til møderne, der har indflydelse på det færdige resultat. 

4. Implementering af antimobbestrategien (ca. 40 min.) 

I juni 2018 blev vi færdige med formuleringen af skolens antimobbepolitik. Juni 2020 skal 
vi følge op på den samlede politik. 
 
Der har været et ønske om, at politikken blev fulgt op af en implementeringsplan. Denne 
plan vil løbende blive justeret afhængig af ressourcer og behov. 
Vi har formuleret en plan, som den ser ud p.t. 
Skolebestyrelsen drøfter den nuværende implementeringsplan. 
 
Bilag: Implementering af Fjerritslev Skoles antimobbestrategi 
 
Referat: 
Merete og Pernille fremlagde en foreløbig implementeringsplan, der indeholder, hvordan 
implementeringen er blevet grebet an frem til nu. Denne del har i høj grad handlet om den 
forebyggende indsats. 
Det er vigtigt, at planen også kommer til at indeholde en beskrivelse af handlinger, hvis der 
opstår mobning. Nogle af disse handlinger foregår allerede nu – andre skal vi have 
etableret. 
Det er vigtigt, at alle forældre er klar over, at der er en Antimobbestrategi, og at de ved, at 
de kan bruge den som en vejledning i forhold til, hvad de kan forvente, der sker, hvis deres 
børn ikke trives. 
Alle er enige om, at Antimobbestrategien ikke skal være et skuffepapir – den skal hele 
tiden holdes i live og justeres ved behov. 
 
5. Justering af folkeskolen – faglighed, dannelse og frihed (Ca. 40 min) 

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen. Nogle 
af ændringerne træder i kraft allerede pr. 1/8 2019. 
 
1. Kortere skoleuge i indskolingen 

Aftalepartierne er enige om at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og 
med 3. klasse med 90 klokketimer årligt svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. 
pauser. 
Afkortningen i skoleugen skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret 
undervisning af høj kvalitet i hele skoleforløbet. 
Når skoleugen bliver kortere forudsættes det at medføre en øget aktivitet i fritidstilbud. 
 
2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b 

Der er en stigende interesse for at benytte muligheden for at konvertere understøttende 
undervisning til to-voksenundervisning mv. (§16b). 
Konkret er aftalepartierne enige om at gøre det muligt at konvertere op til 2 klokketimers 
understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen per klassetrin per uge til 
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andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen i overensstemmelse med 
de lokale ønsker og behov på den enkelte skole. Det kan være til følgende formål: 

• To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige 
udvikling inden for det enkelte klassetrin 

• Særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever 

• Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse 
Aftalepartierne er samtidig enige om at ophæve den nuværende bestemmelse om, at konverteringen på 
mellemtrin og i udskolingen kun kan ske i ”helt særlige tilfælde”. Fremadrettet vil alle klasser på 
mellemtrin og i udskoling have mulighed for at konvertere op til to klokketimers understøttende 
undervisning inkl. pauser til andre aktiviteter. Dermed vil der ikke længere skulle foreligge en konkret 
og individuel vurdering for hver enkelt klasse. 
Samtidig permanentgøres muligheden for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 
1,5 klokketimer ugentligt på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelse foregår. 

 
Skolebestyrelsen tager en indledende drøftelse af de ændringer, der træder i kraft til 
sommer. 
 
Bilag: Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om 
Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en 
mere åben og fleksibel folkeskole. 

 

Referat: 
Pernille orienterede om den nye aftale, og de indholdspunkter, der træder i kraft allerede til 
sommer. 
Bestyrelsen tog en indledende drøftelse omkring mulighederne for at konvertere understøttende 
undervisning til en kortere skoledag på mellemtrinnet og i udskolingen. 
Umiddelbart var der et ønske om at forkorte dagene på mellemtrinnet, så der bliver en mere 
glidende overgang mellem indskoling, mellemtrin og udskoling timemæssigt. 
På næste bestyrelsesmøde fremlægges forslag til en timefordelingsplan. 

 
6. Økonomi (ca. 15 min) 

Budgetopfølgning pr. 31/1 2019. 
Inkl. regnskabsafslutning 2018. 
 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/1 2019 – skole og sfo.  
 
Referat: 
Regnskab og budgetopfølgning blev gennemgået og drøftet.  

7. Kommende aktiviteter  

• 2/3 2019 Skole og forældre, Skolebestyrelsesseminar, Aalborg 

• 13/3 2019 Skolebestyrelsesmøde 
 
8. Evt. 


