Nyt fra skolebestyrelsen
Brovst Skole
Januar 2019

Torsdag den 31. januar 2019 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole det første ordinære skolebestyrelsesmøde i 2019.
På mødet drø$ede vi bl.a. følgende punkter:
Orientering
Eleverne orienterede om, at de aktuelt er meget optagede af at forberede den fælles trivselsdag for hele skolen, som er fredag den 1. marts.
Ledelsen orienterede bl.a. om
•
at der var stor anerkendelse af skolepatruljens arbejde i forbindelse med arrangementet
”Den sureste uge”
•
at pavillonen forventes -ernet omkring den 1. maj i forlængelse af lukningen af Jammerbugt Asylafdeling
•
at der har været a0oldt ansæ1elsessamtaler, som betyder, at Me1e Dalgaard er blevet
ansæt pr. 1. marts 2019. Me1e skal bl.a. undervise i billedkunst i klynge 100 og 200, samt
håndværk og design i klynge 200
Forældrene orienterede om Tour de Jammerbugt, som er et mo4onsløb der afvikles i Jammerbugt Kommune i løbet af 2019. Yderligere informa4on om arrangementet følger.
Medarbejderne orienterede om posi4ve resultater i forbindelse med turboforløb i matema4k
for elever i klynge 100 og 200.
Mobilpoli4k
Skolebestyrelsen beslu1ede, at den nuværende poli4k fortsat skal være gældende. Dog skal
den justeres, således poli4kken også gælder for andre digitale enheder som fx computere og
Chromebooks. Mobilpoli4kken skrives ind som en del af Brovst Skoles ordensregler, som er en
del af Brovst Skoles Værdiregelsæt. Værdiregelsæt og herunder også mobilpoli4k kan læses på
Brovst Skoles hjemmeside under menupunktet Informa4on.

Personalesitua4on
På baggrund af henvendelse fra to forældre, orienterede ledelsen om de enkelte læreres anciennitet på Brovst Skole, samt præsenterede en oversigt over medarbejdere der har fået andet
arbejde indenfor de sidste to år.
Med en gennemsnitlig anciennitets4d på 12,7 år på normalområdetår gav orienteringen ikke
anledning 4l bekymring fra TR, AMR og skolebestyrelsens side, hvorfor den blev taget 4l e$erretning.
Værdiregelsæt
Skolebestyrelsen gennemgik Brovst Skoles Værdiregelsæt. Skolebestyrelsen beslu1ede, at alle
principper kny1es sammen i et dokument, som også indeholder sorgplan og mobilpoli4k.
Skolebestyrelsen beslu1ede desuden, at sorgplanen tages op 4l revision blandt ledelse og
medarbejder, hvore$er den nye udgave forelægges skolebestyrelsen.
Det opdaterede værdiregelsæt kan læses på Brovst Skoles hjemmeside under menupunktet
Informa4on.
Elevtal
Ledelsen orienterede om de aktuelle elevtal. Skolebestyrelsen tog orienteringen 4l e$erretning.

Næste ordinære skolebestyrelsesmøde a0oldes torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00-21.30

På skolebestyrelsens vegne
Helle Harlund
Formand i skolebestyrelsen

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

