Nyt fra skolebestyrelsen
Brovst Skole
April 2019

Torsdag den 25. marts 2019 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole ordinært skolebestyrelsesmøde.
På mødet drø!ede vi bl.a. følgende punkter:
Orientering
Ledelsen orienterede bl.a. om,:
•
at eksamensfag og eksamensplan oﬀentliggøres for eleverne mandag d. 29. april.
•
at reduk*on af skoledagens længde i klynge 100 udmøntes således at mandag, onsdag og fredag bliver kortere dage. Det betyder at rute 605 fremover kører fra
Brovst Skole kl. 13.00
Orienteringen omkring rute 605’s forventede afgangs*d fra Brovst Skole mandag, onsdag og
fredag i næste skoleår, gav anledning *l, at skolbestyrelsen beslu/ede at re/e henvendelse *l
kørselskontoret, da der kun vil være 5 minu/er fra udringning kl. 12.55 *l afgang fra Skolepladsen kl. 13.00.
Forældrene orienterede om deltagelsen i det lokale dialogmøde om ”Folkeskolen i Top20”.
Regnskab 2018
René præsenterede resultatet af regnskab 2018.
Regnskabet viser et samlet overskud på undervisningsdelen på Brovst Skole på kr. 1.254.000,og et underskud på kr. 21.000,- på SFO-delen.
Overskud og underskud ligger inden for Jammerbugt Kommunes retningslinjer om at der må
overføres +/- 10 %.
Skolebestyrelsen godkendte regnskabet.
Budget 2019/2020
René gennemgik ressource*ldelingen *l skoleåret 209/2020, samt det deraf aﬂedte budget.
Skolebestyrelsen godkendte det fremlagte budget.

§ 16 d
På sidste skolebestyrelsesmøde blev det beslu/et, at ledelsen skulle undersøge mulighederne
for at reduceres skoleugens længde for klynge 200 og 300 med op *l to *mer ugentligt.
§ 16 d giver således mulighed for at konvertere op *l to *mers understø/ende undervisning *l
to-lærer*mer, holddelings*mer m.m. på 4.-9. årgang. Det er skolelederen og skolebestyrelsen
der har kompetence *l at træﬀe denne beslutning.
Ledelsen fremlagde mulighederne for reduk*on på de enkelte årgange i klynge 200 og 300
og følgende blev beslu/et:
•
4. og 5. årgang: Konvertering af 2 x USU
•
6. årgang:
Konvertering af 1 x USU
•
8. og 9. årgang: Konvertering af 2 x USU
På 7. årgang er det ikke muligt at konvertere understø/ende undervisning pga. konﬁrma*onsforberedelse
Proﬁllinjer i specialklasserne
René orienterede om udmøntning af kommunalbestyrelsens beslutning om, at der i specialklasserne i Jammerbugt Kommune skal opre/es proﬁllinjer med fokus på ﬁskeri, landbrug og
håndværksfag.
På Brovst Skole udmøntes ovenstående ved at implementere en mere projektbasseret undervisning/læring. Projektet sker i et tæt samarbejde mellem forvaltningen og Brovst Skole.
Ledelsen lovede at orientere nærmere, når planlægningen er kommet et skidt videre.

Næste ordinære skolebestyrelsesmøde aEoldes torsdag den 23. maj 2019 kl. 19.00-21.30

På skolebestyrelsens vegne
Helle Harlund
Formand i skolebestyrelsen

Kontakt:
Hvis du ønsker at komme i kontakt med skolebestyrelsen, kan du ﬁnde vores mailadresser på www.brovstskole.dk under menupunktet Skolebestyrelsen.

