Nyt fra skolebestyrelsen
Brovst Skole
August (2) 2020

Torsdag den 27. august 2020 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole et kort skolebestyrelsesmøde.
Mødet blev holdt virtuelt via Google Meet.
På mødet drø ede vi følgende punkter:
Kort orientering
Ledelsen orienterede bl.a. om, at:
•
Vibeke Lønsmann er sygemeldt, ind(l hun fratræder sin s(lling på Brovst Skole den 31. december
2020. Pia Ski er er ansat i Vibekes s(lling.
•
Dorthe Linnæs er ansat i et barselvikariat for Sara Vestergaard.
•
der fortsat er stor fokus på forebyggelse af smi.espredning i forbindelse med COVID-19, samt at
ledelsen oplever, at der i Jammerbugt Kommune er en god strategi når/hvis det første smi.e(lfælde kommer på en af skolerne/ins(tu(onerne
•
der er indkøbt mundbild, således alle kørselsbere6gede elever i almen– og specialområdet kan
få udleveret mundbind. Der er ligeledes indkøbt, således alle elever over 12 år kan få udleveret
mundbind i forbindelse med kørsel (l svømmeundervisning, ekskursioner m.m.
Forældrene anerkendte den ﬁne videohilsen, som var lavet som et alterna(v (l skolebestyrelsens deltagelse i forældremøderne. Videoen er blevet særdeles godt modtaget af forældre og medarbejdere.
Medarbejderne orienterede om, at det havde være en god skolestart. Klynge 300 orienterede bl.a. om
9. årgangs kommende tur (l København og 7. klassernes rystesammenture. I klynge 100 havde der været fokus på de nydannede klasser, og i klynge 200 havde skolestarten indeholdt sociale ak(viteter med
henblik på at skabe en god skolestart. I specialklasserne var skoleåret startet med en hy.etur (l Lille
Norge for de to ældste klasser, hvilket havde være en stor succes.
Budget 2021
Kommunalbestyrelsen har tradi(onen tro sendt et oms(llingskatalog i høring forud for budge<orhandlingerne. Skolebestyrelsen kunne glæde sig over, at skoleområdet, i forlængelse af de kompenserende
besparelser fra før sommerferien, i høj grad er blevet friholdt i det netop udsendte oms(llingskatalog.
Skolebestyrelsen var dog meget optagede af et andre oms(llingsforslag, der handlede om samling af itsystemer m.m. Skolernes it har (dligere været samlet under den fælles it-løsning i Jammerbugt Kommune, og det var dengang særdeles u(lfredss(llende.
Oms(llingsforslaget gav derfor anledning (l et langt og grundigt høringssvar fra skolebestyrelsen, hvil-

ket vi håber kan være medvirkende (l, at forslag tages af bordet igen.
Skolebestyrelsens høringssvar er vedlagt som bilag.

Skoleårets næste ordinære skolebestyrelsesmøde er onsdag den 23. september.

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

