
Onsdag den 21. april 2021 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole ordinært skolebestyrelsesmøde. I 

lyset af den aktuelle situa on omkring COVID-19 blev mødet a&oldt virtuelt via Google Meet. 

 

På mødet drø+ede vi følgende punkter:  

 

Orientering 

Medarbejderne orienterede om, at forberedelserne  l 9. kl. prøverne er i fuld gang. 

 

 

COVID-19 

Ledelsen orienterede kort om de aktuelle konsekvenser af COVID-19, herunder: 

• ny genåbning fra onsdag den 21. april, hvor  

•  0.-4. kl. og specialklasserne møder e+er deres ordinære skema 

•  5.-8. kl. har fysisk fremmøde hver anden uge og er inde  l en udeskoledag i de uger,  

 hvor de har 4ernundervisning 

•  9. kl. har 80 % fremmøde 

• at der onsdag den 21. april er udsendt plan for ovenstående, herunder at udeskoledagene 

starter fra uge 17 

• setup’et omkring kviktest fungerer super godt, og der er stor anerkendelse af og fra test-

personalet  

• vi har en begrundet mistanke om, at kommunens ansøgning om ikke-gennemførelse af 

na onale test ikke bliver godkendt, da andre kommuner har fået afslag. 

• Skri+lige prøver afvikles 3.-5. maj: Dansk og matema k. Mundtlige prøver i juni: Dansk og 

engelsk  

 

 

Trafikale udfordringer på og omkring Brovst Skole 

Skolebestyrelsen godkendte dokumentet, der beskriver de trafikale udfordringer. Dokumentet blev 

godkendt og kan læses på Brovst Skoles hjemmeside under menupunktet ”Skolebestyrelsen”. 

 

Skolebestyrelsen drø+ede den videre proces i forhold  l de trafikale udfordringer, og var enige om, at 

den videre proces kræver en poli sk forankring. Skolebestyrelsen beslu<ede derfor, at dokumentet 

fremsendes  l Helle Bak Andreasen, således hun kan bære dokumentet videre ind i Kommunalbestyrel-

sen. 

 

Der er a+alt, at punktet sæ<es på dagsordenen på de kommende skolebestyrelsesmøder, med henblik 

på at sikre en fremdri+ i processen, samt for at sikre, at relevante aktører bliver inddraget. 
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Udover henvendelsen  l Kommunalbestyrelsen, er poli et også blevet kontaktet med henblik på at 

iværksæ<e en eller flere has ghedsmålinger ved fodgængerovergangen i Østergade. 

 

 

Skoleåret 2021/2022 

René orienterede om ressource ldelingen for Brovst Skole for skoleåret 2021/2022. På baggrund af 

faldende elevtal m.m. er ressourcen  l almenområdet faldet fra skoleåret 2020/2021  l skoleåret 

2021/2022. I forhold  l specialområdet er der visiteret flere elever, hvorfor ressource ldelingen er 

øget. 

 

Med afsæt i ressource ldelingerne gennemgik René forslag  l budget for skoleåret 2021/2022 for al-

menområdet og specialområdet. 

 

Skolebestyrelsen godkendte begge budge<er. 

 

 

Skoleårets næste ordinære skolebestyrelsesmøde er onsdag den 19. maj. 

 

 

På skolebestyrelsens vegne  

 

Dorthe Tranholm Larsen 

Formand for skolebestyrelsen 

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

Aula 


