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Skolebestyrelsesmøde 
 
Dag og år 29. august 2019 

Kl.  Kl. 19.00 – 21.45. Fællesmøde fra 19-20 med bestyrelserne fra Trekroner, 
Ørebro og Thorup-Klim 

Sted Skolen – A5 

Formand Finn Pretzmann 

Fraværende: René, Mads og Dennis 

 
Dagsorden: 
 
Særskilt dagsorden for mødet fra kl. 19-20 er vedlagt 
Efter et spændende og hyggeligt fælles skolebestyrelsesmøde, hvor vi besluttede at 
gentage seancen én gang om året, gik vi over til vores egen dagsorden. 

1.  Siden sidst (ca. 10 min.) 

Pernille orienterer om aktuelle emner. 

• Budgetprocessen omkring budget 2020 – ændret tidsplan 

• Ledelsessituationen 
 
Referat 

• Børne- og Familieudvalget har sendt en række omstillingsforslag til konsekvensbeskrivelse 
i de lokale MED-udvalg. Dette har betydet, at budgetprocessen er blevet forsinket. Tirsdag 
den 3/9 sender Børne- og familieudvalget deres forslag til videre til Økonomiudvalget, der 
herefter sender det samlede omstillingskatalog til høring. Høringsperioden er fra den 12/9 til 
den 23/9 kl. 23.00. Bestyrelsen har ikke møde inden da. Pernille videresender så hurtigt 
som muligt materialet til bestyrelsen, og vi forsøger, om vi kan lave et høringssvar pr. mail. 
Alle medlemmer af bestyrelsen har ret til at anmode om et ekstraordinært møde. 
 
Torsdag den 12. september 2019 afholdes et dialogmøde om arbejdet med Budget 2020 
for bestyrelsesrepræsentanter samt råd og nævn, ligesom HovedMED-, Forvaltnings- og 
FagMED’s medlemmer samt ledere inviteres. Mødet er åbent for alle og medlemmer af 
lokalMED er meget velkommen til at deltage.  
Mødet foregår i Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt, Søparken 2, 9440 Aabybro i 
tidsrummet kl. 16.30 til 18.00  
Dagsordenen for dialogmødet er følgende:  
1. Velkomst ved Mogens Christen Gade  

2. Den aktuelle økonomiske situation og de økonomiske mål for Jammerbugt Kommune 
samt Budgetoplæg 2020  

3. Præsentation af det budgetoplæg, der er sendt til høring  

4. Den videre budgetproces  
 

Tilmelding til dialogmødet er ikke nødvendig.  
 

• Ledelsen ønsker ikke p.t. at besætte den ledige afdelingslederstilling. Dels sparer skolen 
lidt penge ved at vente, og dels ønsker ledelsen at være meget klare på, hvilken profil en 
ny afdelingsleder skal have. 
Bestyrelsen bliver inddraget dels i hvordan det går, og dels i selve ansættelsesprocessen.  

2. Meddelelser (ca. 10 min.) 
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• Formand 

• Elever  

• Andre 
 
Formand 
Skole og Forældre har anmodet landets skolebestyrelser om at skrive under på en anmodning til 
Folketinget om flere penge til folkeskolerne. Bestyrelsen underskriver. 
 
Skole og Forældre afvikler det årlige landsmøde i dagene den 15-16/11 på Hotel Nyborg Strand. 
Ingen af de fremmødt forældre har mulighed for at deltage. 
 
Andre 
Lone gør opmærksom på, at der fortsat er problemer med morgentrafikken og brugen af 
afsætningsslusen. 
Politiet har i forbindelse med skolestarten været på besøg, og de oplever ikke alvorlige problemer. 
 

3. Åbningstid SFO (Ca. 20 min) 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at åbningstiden i SFO’en fra oktober skal beskæres med 5 x 
15 minutter. 
Bestyrelsen drøfter hvorledes denne beskæring skal udmøntes. 
 
Referat 
Bestyrelsen finder det meget beklageligt, at der skal skæres i SFO’ens åbningstid, og at der 
samtidig sker en forøgelse af SFO-taksten. 
Der bor en del forældre i Fjerritslev, der pendler ud af byen, og de bliver ramt dobbelt af disse 
beslutninger. Bestyrelsen frygter, at det betyder, at en del børn bliver meldt ud af SFO’en. 
 
Bestyrelsen vil skriftligt anmode Børne- og Familieudvalget om, at besparelsen findes ved, at 
SFO’en i stedet holder helt lukket f.eks. mellem jul og nytår, fredag efter Kr. Himmelfartsdag mv. 
 
Hvis dette ikke bliver imødekommet blev det besluttet, at SFO’en lukker 15 min. før hver 
eftermiddag. 
 

4. Høringssvar kommunens sundhedspolitik (ca. 15 min) 

Børne- og Familieudvalget, 3. juni 2019, pkt. 66: 

Børne- og Familieudvalget drøftede og indstillede følgende til Kommunalbestyrelsen: 

• at Ny Sundhedspolitik sendes i offentlig høring i perioden fra den 21. juni til den 6. 
september 2019 

 
Referat 

Med udgangspunkt i drøftelserne på mødet udarbejdes et høringssvar, som fremsendes 
inden den 6/9. 
 
5. Økonomi (ca. 30 min) 

Budgetopfølgning pr. 31/7 2019. 
Budget for efteråret 2019 fremlægges til drøftelse og beslutning. 
 



  
Fjerritslev Skole 

SKB 290819 
 Side 3 

 

Der fra kommunen er stillet krav om besparelser i budgettet for 2019.  
Som tidligere udmeldt ser skolen sig nødsaget til at spare på vikarer. Det er derfor 
nødvendigt, at bestyrelsen tager stilling til og evt. formulerer principper for vikardækningen 
på Fjerritslev Skole: 
 

• Er der situationer, hvor elever kan gives fri? 

• Er der situationer, hvor elever kan arbejde selv? 

• Eller lignende. Evt. udformning af princip medtages på næste møde.  

  
 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/7 2019 – skole og sfo.  
 Forslag til budget fremgår af budgetopfølgningen 
 
Referat 

Det er særdeles vanskeligt for skolen at få en positiv regnskabsafslutning med de 
vedtagne besparelser og med de budgetreduktioner som følger af elevtalsnedgang mv. 
Det fremsendte budget blev vedtaget med den bemærkning, at det handle om samlet set 
at komme så tæt på nul som muligt. 
Ledelsen arbejder kontinuerligt med at finde besparelser og personalet bliver bedt om ikke 
at planlægge omkostningstunge aktiviteter. 
 
Bestyrelsen formulerer på næste møde principper for, hvornår skolen kan undlade at 
sætte vikar på timer ved lærerfravær. 
Frem til disse principper er vedtaget, forsøges så vidt muligt at dække fravær med fast 
personale.  

6. Kommende aktiviteter   

 
25/9 kl. 19.00-21.30 Skolebestyrelsesmøde  
 
7. Evt. 


