
Mandag den 10. august 2020 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skoleekstraordinært skolebestyrelses-

møde. Mødet blev holdt virtuelt via Google Meet. 

 

På mødet drø!ede vi følgende punkter:  

 

Udtalelse vedr. &llæg &l Kvalitetsrapport 

Forvaltningen havde udsendt &llæg &l Kvalitetsrapporten, som skolebestyrelsen &dligere har udtalt sig i 

forhold &l. I &llægget var bl.a. beskrevet, hvordan de enkelte skoler i Jammerbugt Kommune havde an-

vendt § 16b og § 16d i folkeskoleloven, som omhandler muligheden for at reducere skoledagens læng-

de ved at konvertere understø/ende undervisning &l to-lærer &mer. 

 

På baggrund af drø!elsen udarbejdede skolebestyrelsen nedenstående udtalelse: 

 

Tillægget giver anledning &l følgende kommentarer: 

 

§ 16d 

Skolebestyrelsen bifalder den nuværende løsning med at kompetencen &l anvendelse af § 16d er foran-

kret på de enkelte skoler. Skolebestyrelsen oplever, at anvendelsen af § 16d fungerer posi&vt, samt at 

der er skabt gode løsninger på Brovst Skole, der &lgodeser den enkelte elevs læring og trivsel. 

 

§ 16b 

Skolebestyrelsen har forud for skoleårene 2019/20 og 2020/21 været inddraget i ansøgningerne om 

anvendelsen af § 16b i rela&on &l specialklasserne på Brovst Skole. Det er skolebestyrelsens oplevelse, 

at konverteringen af understø/ende undervisning &l to-lærer &mer i specialklasserne opleves posi&vt 

af både elever og medarbejdere. 

 

Skolebestyrelsen er optaget af, om det er muligt, ligesom i forbindelse med anvendelse af § 16d, at ud-

lægge kompetencen &l at vurdere anvendelsen af § 16b &l skoleledelsen og skolebestyrelsen. Anvendel-

sen skal naturligvis ske indenfor lovens rammer og på baggrund af en individuel vurdering i forhold &l 

den enkelte klasse/årgang. 

 

Skolestart i lyset af COVID-19 

René orienterede om skolestarten i lyset af COVID-19 med udgangspunkt i den udsendte forældreinfor-

ma&onen. Skolebestyrelsen anerkendte den udsendte forældreinforma&on og hvordan skolen fortsat 

har fokus på at undgå smi/espredning. 

 

Skolebestyrelsen drø!ede desuden, om og hvordan skolebestyrelsen skulle være repræsenteret på for-
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ældremøderne, når forældremøder holdes klassevis og ikke starter årgangsvis. Skolebestyrelsen be-

slu/ede, at: 

 

• skolebestyrelsen holder oplæg i de nye 0. kl. 

• der udsendes et brev fra skolebestyrelsen &l alle forældre 

• Dorthe og René udarbejder en kort videohilsen fra skolebestyrelsen, som lærerne kan vise i 

forbindelse med forældremødet 

 

 

Skoleårets første ordinære skolebestyrelsesmøde er torsdag den 27. august. 

 

 

På skolebestyrelsens vegne  

 

Dorthe Tranholm Larsen 
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