
Torsdag den 14. marts 2019 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole ordinært skolebestyrelses-

møde.  

 

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

 

Orientering  

Eleverne orienterede om, at de havde deltaget i elevrådstopmøde vedr. Folkeskolen i Top20. 

Eleverne havde ha! en god oplevelse, samt havde ha! en oplevelse af, at deres synspunkter 

og kommentarer, blev taget alvorligt. 

 

Ledelsen orienterede bl.a. om, at der over de sidste uger har været oplevet et markant fald i 

antallet af asylbørn. I uge 11 var der således kun 35 børn .lbage, som blev undervist på Brovst 

Skole. Ledelsen opfordrede desuden .l deltagelse i det lokale dialogmøde om Folkeskolen i 

Top20, som a/oldes i Sport– og kulturcenter Brovst den 27. marts. 

 

Forældrene orienterede om skovrejsningsprojekt vest for Brovst Skole. Elever fra Brovst Skole 

deltager i arrangement den 3. april, hvor en del af skoven skal plantes.  

 

 

Timefordelingsplan 

Ledelsen præsenterede forslag .l .mefordelingsplan for skoleåret 2019/2020. Timefordelings-

planen er i hovedtræk iden.sk med .mefordelingsplanen i skoleåret 2018/2019. I skolerefor-

men, som træder i kra! pr. 1. august 2019, er skoleugen for 0.-3. kl. blevet reduceret med tre 

.mer, hvilket betyder, at antallet af understø6ende undervisningslek.oner falder. I forhold .l 

4.-9. årgang bliver muligt at reducere skoleugen med op .l to .mer. 

 

Skolebestyrelsen godkendte ledelsens forslag .l .mefordelingsplan for skoleåret 2019/2020. 

 

Den endelige .mefordelingsplan kan ses på Brovst Skoles hjemmeside under menupunktet In-

forma.oner - Timefordelingsplan 2019/2020, lige så snart den er re6et .l i forhold .l reduk.o-

nen i antallet af understø6ende undervisningslek.oner. 

 

 

 

Nyt fra skolebestyrelsen 
Brovst Skole 

 

Marts 2019 



§ 16 b og 16 d 

Ledelsen præsenterede rammerne for § 16 b og § 16 d i Folkeskoleloven. 

 

§ 16 b giver mulighed for at søge om en kortere skoleuge for specialklasserne, således nogle af 

.merne konverteres .l to-lærer.mer, holddelings.mer m.m. Brovst Skole søgte også forud for 

skoleåret 2018/2019. Ansøgningen blev godkendt.  

 

Skolebestyrelsen godkendte ønsket om at ansøge om kortere skoleuge for specialklasserne 

igen i skoleåret 2019/2010. 

 

§ 16 d giver mulighed for at konvertere op .l to .mers understø6ende undervisning .l to-

lærer.mer, holddelings.mer m.m. på 4.-9. årgang. Det er skolelederen og skolebestyrelsen der 

har kompetence .l at træffe denne beslutning. 

 

Skolebestyrelsen beslu6ede, at ledelsen (med inddragelse af medarbejdere og evt. elever) 

skulle vurdere på hvilke årgange, det kunne give mening at reduceres skoleugen for 4.-9. år-

gang. På baggrund af drø!elser med medarbejdere og evt. elever orienterer ledelsen på et se-

nere .dspunkt skolebestyrelsen i forhold .l, på hvilke årgange der sker en konvertering af dele 

af den understø6ende undervisning. 

 

Elevtal 

Ledelsen orienterede om elevtallene pr. 14. marts 2019. Det er disse elevtal der danner grund-

lag for .ldelingen af ressourcer .l Brovst Skoles i skoleåret 2019/2010. 

 

Skolebestyrelsen tog orienteringen .l e!erretning. 

 

 

Næste ordinære skolebestyrelsesmøde a/oldes torsdag den 25. april 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 mail-

adresser på www.brovstskole.dk under menupunktet Skolebestyrelsen. 


