Nyt fra skolebestyrelsen
Brovst Skole
Juni 2020

Mandag den 15. juni 2020 holdt den nyvalgte skolebestyrelse ved Brovst Skole konstueringsmøde.
På mødet drø!ede vi bl.a. følgende punkter:
Velkomst og introdukon
René bød den nye skolebestyrelse velkommen og fortalte kort om rammerne for skolebestyrelsesarbejdet. I perioden 2020 - 2022 består skolebestyrelsen ved Brovst Skole af følgende forældrerepræsentanter:
•
Kim Nibe Nielsen
•
Me-e Raahauge
•
Lars Odgaard Nielsen
•
Anders Trabjerg Christensen
•
Andreas Nørskou Overgaard (nyvalgt)
•
Dorthe Tranholm Larsen (genvalgt)
•
Helle Harlund (genvalgt)
Ud over forældrerepræsentanterne består skolebestyrelsen af to medarbejderrepræsentanter som i
skoleåret 2020/2021 er Niss Ribergaard og Inge Nielsen. Der ud over deltager skoleleder René Gregersen og souschef Ane-e Lerbjerg også i skolebestyrelsen. E!er sommerferien vælges to elevrepræsentanter.

Konstuering
Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen valgte Dorte Tranholm Larsen som formand for skolebestyrelsen og Helle Harlund som næs=ormand.

Forældremøder
Skolebestyrelsen lavede plan for deltagelse i forældremøderne e!er sommerferien, ligesom de drø!ede hvilket temaer, som skolebestyrelsen vil sæ-e fokus på i forbindelse med forældremøderne.
Skolebestyrelsen beslu-ede at sæ-e fokus på:
•
Forventninger l det skoleparate barn, herunder også forventninger l forældrene
•
Hensigtsmæssig traﬁkadfærd på og omkring Brovst Skole
•
Opmærksomhed på at forældre og elever passer på skolen udenfor undervisningsden
•
Forældreopbakning er en væsentlig del af den enkelte elevs mulighed for at lykkes

•

De gode oplevelser fra Coronaden, herunder at elever aﬂeveres og aBentes uden forældrene går ind på skolen

Kompenserende beparelser
Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har fundet det nødvendigt, at iværksæ-e kompenserende besparelser i budget 2020.
Budgetopfølgning 1 har været drøet på udvalgsmøderne i maj og hhv. Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen den 20. maj og den 28. maj. Børne- og Familieudvalget har på
deres møde den 8. juni 2020 drøet hvilke %ltag, der kan iværksæ'es for at bidrage %l
budgetoverholdelse i indeværende år samt fremadre'et jf. Kommunalbestyrelsens
beslutning den 28. maj 2020.
Skolebestyrelsen drø!ede de udsendte forslag l besparelser og beslu-ede at indsende et høringssvar
med fokus på besparelser i PPR og i SSP.

Afslutningsvis vil jeg gerne ønske jer alle en rigg god sommer. I skolebestyrelsen glæder vi os l at tage
fat på et nyt og spændende skoleår fra 1. august 2020.
Samdig takker jeg af som formand for skolebestyrelsen e!er 10 år på posten og byder samdig velkommen l Dorthe Tranholm Larsen der overtager formandsposten fra 1. august.

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

