
Mandag den 27. april 2020 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole ordinært skolebestyrelsesmøde. På 

baggrund af den aktuelle situa!on omkring COVID-19 blev mødet holdt virtuelt via Google Meet. 

 

På mødet drø+ede vi bl.a.  følgende punkter:  

 

Orientering 

Ledelsen orienterede om, at der i weekenden havde været samlet en større gruppe af unge ved hy0en i 

Skoleskoven, samt at poli!et er inddraget. Der er, udover en del knuste flasker, ikke sket hærværk på 

og omkring hy0en, men vi har naturligvis ikke et ønske om, at hy0en bliver samlingssted for de unge. 

 

Status på COVID-19 

Ledelsen orienterede om status på COVID-19 i rela!on !l Brovst Skole, herunder de nye anbefalinger 

fra Sundhedsstyrelsen omkring håndvask. Ledelsen orienterede desuden om, hvordan aflysningen af 

prøverne håndteres med afsæt i Undervisningsministeriets bekendtgørelse. Ledelsen sender informa!-

on ud om de0e !l elever og forældre. 

 

Medarbejderne orienterede om, at de, trods de unormale omstændigheder, oplever en god hverdag, 

som rig!g mange elever befinder sig godt i. 

 

Forældrehenvendelse 

Skolebestyrelsen drø+ede en forældrehenvendelse omkring mængden af slik og sodavand, som elever-

ne må/kan medbringe i forbindelse med klippedag og sidste skoledage før sommer– og juleferie. Skole-

bestyrelsen var enige om, at eleverne gerne må medbringe slik/sodavand disse dage, men der ønskes 

en mere ensartet udmelding fra hver enkelt klynge i forhold !l rammerne for det, der må medbringes. 

 

§ 16 b og § 16 d 

René gennemgik kort lovgivningen og de kommunale rammer i forhold !l brugt ad § 16 b og § 16 d i 

forhold  !l reduk!on i skoledagens længde. Skolebestyrelsen stø0ede op om ansøgninger i forhold !l 

reduk!on i skoledagens længde for specialklasserne med afsæt i § 16 b. Skolebestyrelsen stø0ede lige-

ledes op i forhold !l anvendelse af § 16 d i forhold !l reduk!on i skoledagens længde for 4.-9. kl. ved 

konvertering af understø0ende undervisning !l tolærer!mer, delehold eller anden faglig og social un-

derstø0else. 

 

Skolebestyrelsesvalg 

René orienterede om, at der forud for skolebestyrelsesmødet havde været a>oldt valgmøde. Forud for 

valgmødet havde fem forældre !lkendegivet, at de ønskede at ops!lle !l skolebestyrelsen., hvilket na-

turligvis er særdeles posi!vt. 

Nyt fra skolebestyrelsen 
Brovst Skole 

 

April (2) 2020 



Kontakt: 
Hvis du ønsker at komme i kontakt med skolebestyrelsen, kan du kontakte os ved at sende en besked i 

Aula 

Da der kun er tre ledige pladser i skolebestyrelsen betyder det, at der gennemføres elektronisk skolebe-

styrelsesvalg i perioden 5.-15. maj. De tre kandidater der opnår flest stemmer indtræder i skolebesty-

relsen fra 1. august, og de to øvrige bliver suppleanter. 

 

Nærmere informa!on om valgets gennemførelse udsendes via Aula !rsdag den 4. maj. 

 

De fem ops!llede kandidater er: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet af valget offentliggøres mandag den 18. maj. 

 

 

Næste skolebestyrelsesmøde er onsdag 27. maj 2020. 

 

På skolebestyrelsens vegne  

 

Helle Harlund 

Formand for skolebestyrelsen 

Navn Børn på Brovst Skole 

Mar�n Chris�an Rauf Gustav 2A, Chris!an 3A, Benedicte 6A 

Helle Harlund Klara 6A 

Dorthe Tranholm Larsen Chris!an 0X, Anders 4B 

Maiken Berthelsen Tobias 2A, Jonas 3A 

Andreas Overgaard Mar!ne 1B, Caroline 4B, Chris!an 7B 


