Nyt fra skolebestyrelsen
Brovst Skole
Maj 2020

Onsdag den 27. maj 2020 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole skoleårets sidste ordinære skolebestyrelsesmøde. På baggrund af den aktuelle situa"on omkring COVID-19 blev mødet igen holdt virtuelt
via Google Meet.
På mødet drø+ede vi bl.a. følgende punkter:
Orientering
Ledelsen orienterede om, at Brovst Skole i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2020/21 har ﬁre
overtallige medarbejdere. Medarbejderne blev orienteret i uge 21. Ledelsen orienterede desuden om,
at der aktuelt arbejdes på planlægningen af sidste skoledag og dimission for 9. årgang og afgangseleverne i specialklasserne. Ledelsen sender informa"on ud "l elever og forældre, når den endelige planlægning er faldt på plads med afsæt i Sundhedsstyrelsens og undervisningsministeriets retningslinjer.
Status på COVID-19
Ledelsen orienterede om status på COVID-19 i rela"on "l Brovst Skole, herunder opstarten af 6.-9. årgang. Ledelsen, medarbejdere og forældre havde alle en oplevelse af, at genåbningsfase 2, var forløbet
godt, samt at alle er glade for, at der nu er en skolehverdag på skolen.
Under punktet blev der ligeledes talt om, at ”intet er så skidt, at det ikke er godt for noget”. Der er således ﬂere forældre og medarbejdere der har en oplevelse af, at genåbningsfase 1 har ha+ en posi"v
eﬀekt på elevernes faglige udby8e, fordi eleverne har været organiseret i mindre grupper, således der
har været mere "d "l den enkelte elev. De8e er naturligvis ikke muligt i en almindelig skolehverdag,
hvor rammerne "lsiger, at der som udgangspunkt er en lærer sammen med klassen.
Ledelsen gav udtryk for, at de forvaltningsmæssige og poli"ske beslutninger havde ha+ posi"v betydning for mulighederne for at skabe en god og ordentlig hverdag, herunder at eleverne skal gå i skole i
25 "mer.
Arbejds"dsa+ale
René gennemgik den nye arbejds"dsa+ale. A+alen indeholder bl.a. et lo+ på antallet af "mer lærerne
må undervise, en sikring af "d "l forberedelse, samt mulighed for at lærerne kan lave en del af den individuelle forberedelse hjemme
Lærere og ledelse på Brovst Skole er generelt posi"ve i forhold "l den nye a+ale
Forældrehenvendelse
På baggrund af en forældrehenvendelse drø+ede skolebestyrelsen bl.a. udmelding af datoer og "ds-

punkter for forældremøder og andre arrangementer.
Skolebestyrelsen hens"ller "l, at alle møder og arrangementer meldes ud i så god "d som overhovedet
muligt - gerne ﬁre uger før, således forældrene har mulighed for at prioritere deltagelse i møder og arrangementer på skolen i en travl familekalender. Skolebestyrelsen hens"ller desuden "l, at der sker en
koordinering på tværs af klynger og årgange, således forældrene ikke skal vælge mellem forældremøder i forskellige klasser på samme dag.
Skolebestyrelsesvalg
På baggrund af skolebestyrelsesvalget består den nye skolebestyrelse fra 1. august 2020 af følgende
forældrerepræsentanter:
•
Kim Nibe Nielsen
•
Me8e Raahauge
•
Lars Odgaard Nielsen
•
Anders Trabjerg Christensen
•
Andreas Nørskou Overgaard (nyvalgt)
•
Dorthe Tranholm Larsen (genvalgt)
•
Helle Harlund (genvalgt)
Maiken Berthelsen er 1. suppleant og Mar"n Chris"an Rauﬀ er 2. suppleant.
Skolebestyrelsen var optaget af den lave valgdeltagelse og var uforstående overfor, at så få forældre
havde valgt at engagere sig i valget, når det var temmelig nemt at stemme.
Tak!
Da det var skolebestyrelsens sidste ordinære møde i skoleåret 2019/20 skulle der også tages afsked
med to af skolebestyrelsens medlemmer. Helle Korsbæk Sørensen har i indeværende skoleår været indkaldt som suppleant, da Michael Olesen valgte at udtræde af skolebestyrelsen. Der skal lyde en stor tak
"l Helle for hendes deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet. Der skal ligeledes lyde en stor tak "l Merete
Binderup som stopper som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Merete har valgt at gå på
pension fra 1. september 2020.
Afslutningsvis vil jeg gerne ønske jer alle en rig"g god sommer. I skolebestyrelsen glæder vi os "l at tage
fat på et nyt og spændende skoleår fra 1. august 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

