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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 17.juni 2020 

Kl.  Kl. 18.00 –19.00 

Sted Fjerritslev Kro 

Mødeleder Finn Pretzmann (formand) 

Fraværende: Mads Albrektsen 

 
Dagsorden: 
 

1.  Siden sidst (ca. 10 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 
 
Referat 

• Pernille orienterede om episode omkring hardball pistol og opfølgningen herpå. 

• Endvidere blev bestyrelsen orienteret om forældrehenvendelser vedr. en lærer, der er 
udpeget som overtalligt på Fjerritslev Skole.  
Det er meget vigtigt, at bestyrelsen gør det klart, at de ikke har kompetencer i forhold til 
ansættelse af afskedigelse af personale, og at de heller ikke kan udtale sig herom. 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Elever  

• Andre 
 
Referat 
Lone og Pernille orienterede om 9. klassernes sidste skoledag fredag den 19/6. Der er rigtig stor 
forældreopbakning til forældrenes del af arrangementet, og bortset fra to elever, der er blevet 
opereret, kommer alle elever. 

 

3. Høringssvar vedrørende besparelser til Budget 2020 (Ca. 10 min) 

Børne- og familieudvalget har sendt et forslag til besparelser i budgettet for 2020 i høring.  
Vort svar hertil drøftes.  
 

Bilag: Høringsbrev, bilag til høringsbrev. 
 
Referat 
Pernille havde fremsendt forslag til høringssvar. Dette blev drøftet, og Pernille indføjer de forhold, 
der kom frem på mødet. 

 
4. Næste skoleår (ca. 10 min.) 

Pernille orienterer som opdatering af forrige mødes orientering om status på planlægning    
af næste skoleår – herunder lokaler og personale. 
 
Referat 
Der var ikke yderligere omkring skoleårets planlægning. 
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5. Økonomi (ca. 20 min) 

Budgetopfølgning pr. 31/5 2020. 
 
Godkendelse af forslag til budget for 1. del af næste skoleår (2. halvår 2020) 
 

Bilag: Budgetopfølgning pr.30/5 2020 – skole og sfo. Bilagene eftersendes. 
 Forslag til budget for 2. halvår 2020 
 
Referat 
Pernille gennemgik budgetopfølgningerne. Vi skal være opmærksomme på, at den reduktion, der 
har været i personalet, ikke vil slå igennem før i november/december. Vi vil derfor komme ud af 
2020 med et underskud.  
 
Forslaget til budget for efteråret tages op igen til august.   
 

6.  Evt. 

Referat 
Ingen punkter. 


