
Torsdag den 29. august 2019 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole det første ordinære sko-
lebestyrelsesmøde i skoleåret 2019/2020.  
 
På mødet kunne vi byde velkommen #l fem ”nye” medlemmer af skolebestyrelsen. Niss Riber-
gaard og Merete Bindrup er blevet genvalgt som medarbejderrepræsentanter.  Josefine Tange 
Kristensen (8B)er ligeledes blevet genvalgt og repræsenterer sammen med  Jessica Ahlmann 
Stubkjær (7C) eleverne i skolebestyrelsen. I forbindelse med Michael Olesens udtræden af sko-
lebestyrelsen er Helle Korsbæk Sørensen trådt ind som forældrerepræsentant i skolebestyrel-
sen. Helle blev i forbindelse med skolebestyrelsesvalget i 2016 valgt som suppleant. Helle er 
mor #l Sara, der går i 7C. Velkommen #l jer alle. 
 
På mødet drø:ede vi bl.a.  følgende punkter:  
 
Orientering  
Ledelsen orienterede bl.a. om, at  

• byggeriet af hy=en i Skoleskoven nu er kommet i gang og forventes færdig i løbet 
af e:eråret. 

• Brovst Skole lægger fysiske rammer #l en konkurrence, hvor arkitektstuderende 
skal bygge nogle installa#oner af beton. 

• Poli#et har fået ekstra opmærksomhed på trafikken i Østergade i forbindelse med 
skolestarten. 

 
Eleverne var optaget af skolemøblerne i klynge 300, og blev lovet, at der ville ske en kortlæg-
ning af møblerne, samt blive foretaget en prioritering af rækkefølgende for udski:ning, når 
skolen får penge #l det. 
 
Medarbejderne orienterede om de kommende lejrskoler, hy=eture m.m., herunder 4. kl. 
”Kend dit land” tur, samt lejrskolerne for 6. kl. på Bornholm og for 9. klasserne i København. 
Medarbejderne udtrykte glæde over, at sådanne oplevelser fortsat prioriteres på Brovst Skole. 
 
Skoleårets start 
Ledelsen gav en kort status på skoleårets start, herunder de økonomiske udfordringer, der 
kny=er sig #l vores specialpædagogiske #lbud. 
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Kommunal sundhedspoli#k 
Skolebestyrelsen drø:ede det udsendte forslag #l Sundhedspoli#k  for Jammerbugt Kommune 
og beslu=ede at indsende et høringssvar, hvor de gode inten#oner anerkendes, men sam#dig 
giver det anledning #l bekymring i forhold #l,  hvem der skal sikre, at indsatserne iværksæ=es 
på skolerne. Skolebestyrelsen er bekymret for, at der ikke er økonomi og kompetencer #l at 
understø=e indsatserne, hvorfor det ender med at blive den enkelte ins#tu#on, der skal løse 
opgaverne indenfor de eksisterende rammer. 
 
Åbnings#d i SFO’en 
Kommunalbestyrelsen beslu=ede før sommerferien at reducere åbnings#den i alle SFO’er med 
1 #me og 15 minu=er med virkning fra 1. oktober. Med afsæt i sta#s#k der viste antallet af 
børn i morgenpasning (kl. 5.45-6.30), samt antallet af børn om e:ermiddagen (de sidste 30 mi-
nu=er) beslu=ede skolebestyrelsen, at reduk#onen i åbnings#den sker om morgenen. 
 
Ovenstående betyder, at SFO’ens åbnings#d fra 1. oktober er: 

• Mandag - torsdag kl. 6.00 - 17.00 
• Fredag kl. 6.00 - 16.30 

 
Skolebestyrelsen anerkender, at de nye åbnings#der kan give anledning #l udfordringer for 
nogle forældre/elever, men det er skolebestyrelsens vurdering, at der er færre, der bliver be-
rørt ved at ændre åbnings#den om morgenen. 
 
Skoleåret 2019/2020 
Skolebestyrelsen startede en drø:ede af fokusområder i skoleåret 2019/2020 og nåede frem 
#l, at skolebestyrelsen vil sæ=e fokus på bl.a.  trafiksikkerhed og implementering af AULA,. 
 
Næste ordinære skolebestyrelsesmøde aGoldes onsdag den 18. september 2019 kl. 19.00-
21.30, hvor skolebestyrelsen bl.a. skal udarbejde høringssvar i forhold #l budget 2020 for Jam-
merbugt Kommune. 
 
På skolebestyrelsens vegne  
 
René Gregersen 
Skoleleder og sekretær i skolebestyrelsen 

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


