
Mandag den 3. februar 2020 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole årets første ordinære skolebesty-

relsesmøde. 

 

På mødet drø!ede vi bl.a.  følgende punkter:  

 

Orientering  

Eleverne orienterede om, at de er i gang med at planlægge trivselsdag for hele skolen fredag den 6. 

marts 2020. 

 

Ledelsen orienterede bl.a. om, at  

• der kommer nyt UNI-login ,l elever, forældre og medarbejdere fra 18. februar. Nærmere 

informa,on følger, når ledelsen ved mere  

• Brovst Skole deltager i et 3 årgigt projekt under Socialstyrelsen med fokus på at under-

stø1e læringen hos specialklasseelever, der er anbragt på opholdssteder 

• der var stor anerkendelse af skolepatruljens arbejde i forbindelse med ”Den Sureste Uge”, 

hvilket også blev understø1et af forældrene 

• der har været gennemført terminsprøver i klynge 300 

 

Forældrene orienterede om, at der er foretaget en henvendelse ,l SSP på baggrund af unges ophold på 

Bussta,onen i Brovst. SSP, poli, og skole er opmærksomme på problema,kken og der er igangsat for-

skellige ini,a,ver. Forældrene gav ligeledes udtryk for en bekymring for rengøringsstandarden i forlæn-

gelse af, at rengøringen er overtaget af et privat firma.   

 

Kvalitetsrapport 

Skolebestyrelsen drø!ede den udsendte kvalitetsrapport og udarbejdede på baggrund af drø!elsen 

nedenstående udtalelse. 

 

Skolebestyrelsen ved Brovst Skole har i forbindelse med skolebestyrelsesmødet den 3. februar 2020 

drø�et kvalitetsrapport for Jammerbugt Kommune for skoleårene 2017/2018 – 2018/2019. 

 

Drø�elsen i skolebestyrelsesmødet tog afsæt i de fire fokusområder: 

 

• Øge andelen af elever der aflægger alle bundne prøver:  

• At fastholde andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse.  

• Mindske forskellen mellem drengenes og pigernes karakterer.   

• Øge det faglige niveau på mellemtrinnet.  

 

Nyt fra skolebestyrelsen 
Brovst Skole 

 

Februar 2020 



Skolebestyrelsen var mest optaget af, hvordan kvalitetsrapporten kan danne grundlag for det videre 

arbejde på Brovst Skole, med et særligt fokus på, hvordan det faglige niveau kan øges på mellemtrinnet, 

men naturligvis også for skolen som helhed. 

 

Skolebestyrelsen anerkender naturligvis, at der skal udarbejdes en kommunal kvalitetsrapport. Vi er dog 

meget opmærksomme på, at resultaterne, herunder også dem, der kny2er sig 3l Brovst Skole, ikke er 

”den hele sandhed”, men at de giver nogle pejlemærker i forhold 3l særlige opmærksomhedspunkter – 

såvel posi3ve som nega3ve. 

 

I drø�elsen af ovenstående har skolebestyrelsen således også ha� de indledende drø�elser i forhold 3l, 

hvordan skolens egen skoleudviklingsplan kan sæ2e fokus på de fire fokusområder. 

 

Skolebestyrelsen har naturligvis en forventning om, at kommunalbestyrelsen i deres arbejde under-

stø2er skolepoli3kkens vision om en folkeskole i top. Det kan bl.a. ske ved at afsæ2e de nødvendige res-

sourcer 3l at understø2e den skolestruktur, som der poli3sk er truffet beslutning om i Jammerbugt Kom-

mune. 

 

Principper 

Skolebestyrelsen reviderede principperne, som nu er samlet i et ”Principkatalog”. Principperne kan læ-

ses på Brovst Skoles hjemmeside. 

 

Fremadre1et revideres principperne en gang årligt. 

 

Trafikpoli,k 

Skolebestyrelsen drø!ede og godkendte forslag ,l trafikpoli,k for Brovst Skole. Skolebestyrelsen var 

meget optaget af, at det er forældrenes ansvar at lære deres børn at begå sig i trafikken. Trafikpol,kken 

præsenteres i forbindelse med forældremøder i klynge 100. 

 

Den færdige trafikpoli,k på læses på Brovst Skoles hjemmeside (www.brovstskole.dk). 

 

Næste skoleårs elevtal 

Ledelsen orienterede om de forventede elevtal for skoleåret 2020/2021. 

 

I uge 9 udsendes informa,on ,l de årgange, hvor der er risiko for, på baggrund af det aktuelle elevtal, 

at der sker ændringer i klassesammensætningerne fra skoleåret 2020/2021.  

 

Næste ordinære skolebestyrelsesmøde er ,rsdag den 31. marts 2020. 

 

På skolebestyrelsens vegne  

 

Helle Harlund 

Formand for skolebestyrelsen 

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

at sende en besked i Aula 


