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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 25. september 2019 

Kl.  Kl. 19.00 – 21.30 

Sted Skolen – A5 

Formand Finn Pretzmann 

Fraværende: Dennis, Jesper og Lone 

 
Dagsorden: 

1.  Siden sidst (ca. 10 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 

• Budgetprocessen omkring budget 2020 – tilbagemelding fra budgetorienteringsmødet 

• Budgetmæssige tiltag p.t. på skolen 

• Gåprøve i indskolingen 
 
Referat 

• Finn og Pernille deltog i Orienteringsmødet vedr. budget 2020 den 12/9. Det er endnu 
uklart, hvor mange ekstra penge Jammerbugt Kommune på forskellig vis får fra staten. Alle 
politikere er enige om, at evt. yderligere penge skal bruges til at reducere i de 
besparelsesforslag, der er sendt i høring. 

• Fjerritslev Skole arbejder hårdt få at nå de budgetmæssige mål for 2019. Øvelsen vil ikke 
helt kunne lade sig gøre. Det har p.t. været nødvendigt efter efterårsferien at slå de to 4. 
klasser sammen til én klasse med 27 elever. 

• Torsdag den 19/9 blev der gennemført gåprøve for alle elever i 0.-2 klasse på 
Ørebroskolen, Trekronerskolen, Thorup-Klim Skole og Fjerritslev Skole. Eleverne fik først ½ 
times teoriundervisning, hvorefter de sammen med politiet gik en tur i Fjerritslev og viste, at 
de kunne begå sig i trafikken. 

• Den ene lærer i 10.klasse har sagt sin stilling op. Indtil anden løsning er fundet, vil de to 
øvrige lærere dække timerne. Forældrene er orienteret ved et forældremøde onsdag 
eftermiddag. 

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 

• Formand 

• Elever  

• Andre 
 
Referat 
Mads orienterede om, at den netop gennemførte foreningsdag med de lokale idrætsforeninger, vil 
få en anden form, hvis den skal gennemføres igen til næste år. Skolen vil gerne inddrages så tidligt 
som muligt i forhold til planlægning af dagen. 
 
OBS! 
Der var lidt usikkerhed omkring det brev, der er blevet sendt til Ulla Flintholm om høringsprocessen 
vedr. budget 2020. Var brevet godkendt af bestyrelsen eller ej? 
Fremadrettet har vi følgende aftaler omkring afsendelse af breve og høringssvar fra 
skolebestyrelsen: Hvis ikke Finn og Pernille har fået bemærkninger eller indsigelser senest tre 
dage efter, at skolebestyrelsen har modtaget forslagene, vil de blive betragtet som godkendte og 
vil blive sendt videre. 
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3. Skolebestyrelsens årsplan (Ca. 15 min) 

Der er mange drøftelser, der skal tages i skolebestyrelsen i løbet af et skoleår.  
Som et grundlag for at prioritere opgaverne lægger Finn op til en drøftelse en årsplan for 
skolebestyrelsens arbejde. 
 

Bilag: Forslag til årsplan. Finn eftersender. 
 
Referat 
Finn fremlagde forslag til den foreløbige årsplan. Planen vil være under løbende udvikling, og vil 
blive taget op af og til på møderne. P.t. står de rent formelle punkter på planen. 
Vi drøftede: 
 

• Det skal hver gang vurderes, om budgetopfølgningen har brug for bemærkninger – eller 
blot kan sendes ud som bilag. 

• Dagsordenen skal også omhandle punkter om skolens hverdag – herunder også om SFO, 
10. klasse og AKT. 

• Der er enighed om, at skoleudviklingsplanen skal på i efteråret (evaluering af den forrige 
plan) og igen i foråret (forvaltningens tilbagemelding og beslutning om de næste to års 
indsatser/fokusområder. 

• Vi ved, at der kommer høringspunkter – det næste punkt bliver om kommunens nye 
skolepolitik (høring fra 28/10-29/11 – information fra skoleledermøde 26/9). Senere vil også 
komme et punkt omkring en kommunal og lokal trafikpolitik. 

 

4. Aula (ca. 40 min) 

Aula er planlagt at skulle sættes i drift i uge 43. 
Skolen skal inden da have udformet en plan for, hvordan Aula skal implementeres.  
I denne plan indgår bl.a. brug af billeder – hvor også hensynet til databeskyttelse har en betydning. 
I databeskyttelsesforordningen skelnes mellem situationsbilleder og portrætbilleder, hvor 
sidstnævnte er underlagt strengere krav til beskyttelse.  
 
Pernille og Finn redegør for problemstillingerne – herunder de samtykker, som brugerne af AULA 
skal tage stilling til.  
 
På AULAs hjemmeside står der nedenstående om anvendelse af billeder: 
 

I Aula kan man lægge billeder op af alt fra klasseture til sportsdage og fejringer. Her er det 

dog vigtigt at huske på, at billeder med genkendelige personer regnes for at være 

personoplysninger. 

Når du deler billeder i Aula, skal du derfor skelne mellem portrætbilleder og 

situationsbilleder. Situationsbilleder er billeder, hvor det er tydeligt, at formålet med 

billedet er at fremvise en aktivitet, og hvor personerne på billedet ikke kan genkendes. 

Hvis personerne på billedet derimod kan genkendes – også selvom det er et billede af 

legende børn i skolegården – skal det opmærkes som et portrætbillede i Aula. Et 

klassebillede tæller også som portrætbillede. 

Alle skal tagges 

Alle genkendelige personer skal tagges på billedet. Når personerne er tagget, kan Aula 

automatisk regne ud, om billedet må deles og med hvem. Det sker på baggrund af 

forældrenes samtykke. 
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Når forældre logger på Aula første gang, skal de tage stilling til, om der må deles billeder 

af deres barn i Aula. Her vælger de også, om billederne kun må deles med barnet ’klasse 

eller stue’, ’Årgang og SFO’ eller hele den ’Institution’, som barnet er en del af. Trækker en 

forælder samtykket tilbage, tillader Aula ikke, at der deles nye portrætbilleder af barnet. 

Giver bedre beskyttelse 

”Selvom det måske kan synes besværligt at opmærke og tagge alle billeder, er der en god 

grund til at gøre det. Lovgivningen på området er nemlig med til at sikre, at man ikke får 

delt sine børns billeder, hvis man som forældre ikke ønsker det. Samtidig er det meget 

nemmere at fremsøge de billeder, der eksisterer af ens børn, hvis de er tagget,” siger 

chefkonsulent Jakob Volmer, fra Aula-projektet. 

 
Skolebestyrelsen drøfter, hvorvidt der skal være mulighed for at lægge billeder op på 
Fjerritslev Skoles udgave af AULA. 
 

Bilag: Samtykker i AULA 
 Artikel: ”Forældre bekymrede” 
 
Referat 

Med henvisning til datatilsynets bestemmelser omkring samtykkeerklæringer rejste Finn 
nogle problemstillinger vedr. de samtykkeerklæringer, der ligger i AULA. Forældrene skal 
udfylde dem første gang de logger på, men er de tilstrækkelige? 
 
Endvidere er der forskellige steder i Danmark rejst usikkerhed omkring det faktum, at det 
er det amerikanske firma Amazone, der får ansvaret for at opbevare de data, der ligger i 
AULA. 
 
Følgende aftaler blev indgået på mødet: 

• Det kan være vanskeligt for en enkelt skolebestyrelse reelt at ændre på forhold 
omkring AULA. Bestyrelsen ønsker derfor en oversigt over, hvilke beslutninger 
bestyrelsen reelt kan have indflydelse på og dermed tage stilling til. Skolen 
fremlægger en foreløbig implementeringsplan med denne oversigt på næste møde. 

• I forhold til billeder vil vi kun anvende situationsbilleder. Der er dog umiddelbart en 
undtagelse omkring de portrætbilleder, der bliver overført direkte via 
elevadministrationssystemet TEA, og som fremgår af klasselister. De vil blive 
overført før AULA går i luften, og derfor før forældrene har haft mulighed for at give 
samtykke. Pernille undersøger, hvordan reglerne og de øvrige skoler agerer vedr. 
disse billeder. 

• Der bliver endvidere rejst følgende spørgsmål omkring samtykkeerklæringerne: skal 
begge forældre give samtykke, eller er det nok, at én forældre gør det? Hvad hvis 
forældrene ikke er enige? 

 
5. Princip for vikardækning (ca. 20 min) 

Det blev på forrige mødet vedtaget at formulere et princip for vikardækning. Set i lyset af 
den økonomisk situation formuleres princippet med udgangspunkt i at kunne optimere 
vikardækningen. 
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Det fremsendte forslag til princip for vikardækning drøftes. 
 
Bilag: Princip for vikardækning 
 
Referat 

Det fremlagte forslag blev vedtaget. 
 
6. Økonomi (ca. 30 min) 

Budgetopfølgning pr. 30/8 2019. 
 
Med udgangspunkt i kommunens fremlagte budgetforslag fremlægges endeligt budget for 
efteråret 2019 til drøftelse og godkendelse. 
 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 30/8 2019 – skole og sfo.  
 Endeligt forslag til budget fremgår af budgetopfølgningen 
 
Referat 

Pernille kom med kommentarer til budgetopfølgningen og det endelig budgetforslag blev 
vedtaget med den bemærkning, at skolen vil komme ud med et underskud i 2019.  

7. Kommende aktiviteter   

 
30/10 kl. 19.00-21.30 Skolebestyrelsesmøde  
 
8. Evt. 


