
Tirsgdag den 31. marts 2020 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole ordinært skolebestyrelsesmøde. 

På baggrund af den aktuelle situa!on omkring COVID-19 blev mødet holdt virtuelt via Google Meet. 

 

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

 

Orientering  

Ledelsen orienterede om, at Marianne Hansen, der har været ansat i et vikariat, pr. 1. april er blevet 

ansat i en fast s!lling på Biersted Skole. Som vikar for Marianne er Helle Bo Pedersen blevet ansat frem 

!l sommerferien. Helle Bo Pedersen har !dligere været ansat i et vikariat på Brovst Skole. Ledelsen ori-

enterede ligeledes om, at Me1e Dalgaard, der primært har undervist i billedkunst og håndværk og de-

sign, fratræder sin s!lling pr. 1. maj. Inge Lise Sørensen er ansat som vikar for Me1e. 

 

Status på COVID-19 

Ledelsen orienterede om status på COVID-19 i rela!on !l Brovst Skole, herunder, at: 

• der i uge 12, 13, 14 og 15 har været og er !lmeldt 3-6 børn i nødpasning  

• der kon!nuerligt er fokus på udvikling af nødundervisningen, herunder brug af digitale 

pla6orme og virtuelle mødefora 

• der er fokus på en kon!nuerlig kontakt mellem skole og hjem. I denne kontakt er der fokus 

på såvel elevens faglige indsats og udvikling, som elevens og familiens trivsel. 

• ledelsen fortsat har et stort fokus på at informere, når der sker nyt, men aktuelt ved ledel-

sen ikke mere og andet end det, der også fremgår af medierne  

 

Skolebestyrelsen drø+ede også vig!gheden af, at forældrene fortsat tager kontakt !l medarbejderne og 

ledelsen, når/hvis de oplever udfordringer. 

 

Elevtal 

Elevtallene for næste skoleår er blevet fastsat pr. 15. marts, og de betyder desværre, at Brovst Skole får 

ressourcer !l en klasse mindre på nuværende 1., 2. og 7. årgang. Forældrene !l eleverne på de tre år-

gange er i februar blevet varskoet, at de nuværende elevtal kunne betyde, at der skulle ske nye klasse-

dannelser på de tre årgange. På nuværende 1. årgang er processen igangsat. 

 

Skolebestyrelsen beslu1ede i mødet, at der også skal ske nye klassedannelser på nuværende 2. og 7. 

årgang på baggrund af, at elevtallet på de to årgange er under 56, hvorfor der kun gives ressourcer !l to 

klasser. 

 

Forældre og elever er informeret om den videre proces. 
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Skolebestyrelsen anerkender, at nye klassedannelser kan opleves som en stor forandring for elever og 

forældre, hvorfor der også er et stort fokus på, hvordan eleverne kan understø1es både i processen, og 

også i starten af næste skoleår.   

 

Regnskab 2019 

René præsenterede regnskab 2019 for undervisnings– og SFO-delen. 

 

Skolebestyrelsen godkendte regnskaberne. 

 

Høring vedr. ferieplaner for skoleårene 2021/22 og 2022/23 

Skolebestyrelsen drø+ede de udsendte forslag !l ferieplaner for skoleårene 2021/22 og 2022/23. De 

udsendte forslag gav ikke anledning !l forslag og justeringer fra skolebestyrelsens side, hvorfor de1e er 

sendt videre som høringssvar fra skolebestyrelsen.  

 

 

Næste skolebestyrelsesmøde er onsdag den 15. april 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 


