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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 13. marts 2019 

Kl.  Kl. 19.00 – 21.30 

Sted Skolen – A5 

Formand Finn Pretzmann 

Fraværende: Lone Førgaard, Jesper Dam Larsen, August Heshe, Frederik Kirch Pedersen 

 
Dagsorden: 

1.  Siden sidst (ca. 15 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 

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

• Trivselsdag den 1/3. 
 
Referat: 

• De fire folkeskoler i 9690-området havde en positiv oplevelse ved at deltage i 
forårsmessen. Hvis vi skal deltage igen, er der dog enighed om, at der skal være en 
bredere opbakning til arrangementet fra forældrenes side. 

• Fjerritslev Skole havde den 1/3 den årlige trivselsdag, hvor der på meget forskellig 
vis blev arbejdet med trivsel i klasserne og med det at være sammen. 

• Det lokale dialogmøde vedr. Folkeskolen i Top 20 er den 24/4 kl. 18.30-20.30. 
Tilmelding til Pernille. 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Elever  

• Andre 
 
Referat: 
Finn orienterede om Skole og forældres skolebestyrelsesseminar i Aalborg. 
Temaet var forældresamarbejdet. Finn var især blevet inspireret af en præsentation af 
metoden: ”Lær med familien”, der består af en række aktiviteter, som igangsættes af 
lærere og pædagoger for at inddrage forældrene i skolearbejdet. Formålet er bl.a. at øge 
forældrenes tillid til skolen og styrke elevernes trivsel og faglighed uanset social baggrund. 
 
3. Justering af folkeskolen – faglighed, dannelse og frihed og skoleårets 
planlægning (Ca. 60 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. 
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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 
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. 

 
Ledelsen fremlægger de foreløbige planer omkring implementering af ovenstående. 
Skolebestyrelsen drøfter planerne og kommer med input. 
 
Bilag: Timeskemaer for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling 
 
Referat: 
Pernille gav en orientering om den samlede justering af folkeskolereformen. 
 

• Den fremlagte timefordelingsplan for skoleåret 2019/20 blev godkendt. 
Det betyder, at skoleugens længde i det kommende skoleår ser således ud: 
 

 0.-3. klasse 4.-5. klasse 6. klasse 7.-9. klasse 

Ugentlige timer 27,75 timer 31 timer 32 timer 35 timer 

 

• Skolebestyrelsen drøftede endvidere principper for ringetider mv. Følgende 
principper blev opstillet: 

o Der skal være 2 spisepauser à 30 minutter. 
o Når der er dobbeltlektioner i dansk og matematik, skal de så vidt muligt ligge 

om formiddagen. 
o Der må gerne være mindre pauser mellem lektionerne – især sidst på dagen. 

 

4. Indeklima – forslag til princip (ca. 40 min) 

Flere undersøgelser har vist, at indeklimaet i klasseværelserne har en væsentlig betydning 
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for elevernes koncentrationsevne og dermed også deres indlæring. 
Dette gælder både med hensyn til frisk luft og en passende temperatur. Derudover kan 
andre elementer som f.eks. belysning, støj og rengøringsstandard være af betydning for 
indeklimaet.  
 
Vores elever har også gjort opmærksom på, at der i nogle klasseværelser er dårligt 
indeklima. 
Som en mulighed for at synliggøre, at vi lægger vægt på et godt indeklima, drøftes ud fra 
et oplæg, om vi skal udforme et princip for indeklima, og i givet fald, hvad dette skal 
omfatte. 
 
Referat: 
Finn fremlagde tankerne bag det at udarbejde principper for indeklimaet.  
Der er nogle problemstillinger ved at opstille principper herfor, når det er Ejendomscenter 
Jammerbugt, der er ansvarlig for ventilation og rengøring. 
Der er enighed om, at der frem til sommerferien foretages indeklimamålinger med de IC-
metermålere, skolen har anskaffet. 
Målingerne fremlægges for skolebestyrelsen, hvorefter det igen drøftes, om vi skal have 
formuleret principper eller foretage os andet i forhold til indeklimaet. 
 
 
5. Økonomi (ca. 15 min) 

Budgetopfølgning pr. 31/2 2019. 
. 
 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/2 2019 – skole og sfo.  
 
Referat: 
Budgetopfølgningerne gennemgået. 

6. Kommende aktiviteter  

• 10/4 2019 Skolebestyrelsesmøde 

• 24/4 2019 Lokalt dialogmøde vedr. Folkeskolen i Top 20, Fjerritslevområdet 
                             HUSK tilmelding til Pernille 
 

 
8. Evt. 


