
Onsdag den 25. marts 2021 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole ordinært skolebestyrelsesmøde. I 

lyset af den aktuelle situa on omkring COVID-19 blev mødet a&oldt virtuelt via Google Meet. 

 

På mødet drø+ede vi følgende punkter:  

 

COVID-19 

Ledelsen orienterede kort om de aktuelle konsekvenser af COVID-19, herunder at: 

• udeskoledagene for 5.-8. kl. i uge 11 og 12 har været en stor succes. Klasserne har bl.a. 

brugt skoleskoven, Jægerrum Søpark, Glarborgen og været på tur  l Bunkermuseet i Hirts-

hals 

• det er rart at have 9. kl. inde på skolen hver anden uge 

•  lbuddet m. kviktest på skolen fungerer godt, og de fleste elever på 12 år og ope+er be-

ny6er sig af  lbuddet 

• ledelsen aktuelt er ved at forberede genåbningen e+er påske, hvor 5.-8. kl. må møde ind 

på de samme be ngelser som 9. kl., altså med fremmøde hver anden uge 

• de na onale test gennemføres som normalt for elever på 2.-4. årgang, samt at Kommunal-

bestyrelsen har søgt dispensa on, således eleverne i 5.-8. kl. ikke skal gennemføre de na -

onale test. Vi afventer svar på dispensa onsansøgningen 

 

Medarbejderne gav udtryk for, at det var rart at få eleverne ind på skolen igen, samt at de godt kunne 

mærke, at eleverne skulle vænne sig  l at være i en fysisk skoledag igen. De oplevede at flere af elever-

ne blev fyldt af indtryk og blev ekstra træ6e i løbet af dagen. 

 

Forældrene anerkendte lærernes store arbejde i forbindelse med :ernundervisningen. Forældrene var 

desuden optaget af, er det krævede en ekstra opmærksomhed i forhold  l elevernes trivsel, når de 

mødte ind på skolen igen e+er den lange periode med :ernundervisning. 

 

Skoleåret 2021/2022 

René orienterede om de forventerede elevtal i almen og specialområdet. De forventede elevtal bety-

der, at Brovst Skole fortsat er tosporet på alle klassetrin i almenområdet. Det endelige elevtal for speci-

alområdet er endnu ikke fastlagt. 

 

Skolebestyrelsen godkendte  mefordelingsplanen for skoleåret 2021/2022. Timefordelingsplanen lever 

op  l Undervisningsministeriet  mefordelingsplan med vejledende– og minimums metal.  Skolebesty-

relsen  lkendegav i mødet, at de stø6er op om en reduk on i skoledagens længde for eleverne i speci-

alklasserne (Folkeskoleloven § 16 b) og i forhold  l 4.-9. kl. (Folkeskoleloven § 16 d). 
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Regnskab 2020 

René gennemgik regnskabsresultat 2020, som viser et mindreforbrug på kr. 1.300.000,- for undervis-

ningsdelen og et merforbrug i SFO’en på kr. 300.000,-. Begge afvigelser blev begrundet i COVID-19 rela-

terede forhold. 

 

Skolebestyrelsen godkendte regnskab 2020.  

 

Rådgivende organ 

Helle og Dorthe deltog mandag den 8. marts i rådgivende organ, som er et møde for skolebestyrelser og 

Børne– og familieudvalget. Mødet handlede om fælleskommunale indsatser/projekter i forhold  l læse-

indsatser og Makerspace. Helle og Dorthe fortalte om deres oplevelser fra mødet. 

 

Skolebestyrelsen drø+ede e+erfølgende læseindsatser på Brovst Skole, ligesom etableringen af Maker-

space i skoleåret 2021/2022 blev drø+et 

 

Forældrehendelse 

Skolebestyrelsen havde modtaget en henvendelse omkring bekymring for de trafikale forhold i  lknyt-

ning  l Brovst Skole. Der er udtrykt bekymring for forholdene omkring fodgængerovergangen i Østerga-

de. Der er således et ønske om, at 30 km. skiltene ersta6es med en overgang med lyssignal magen  l 

den løsning, der er lavet i Saltum. 

 

Skolebestyrelsen beslu6ede på baggrund af en længere drø+else at sende et brev  l Kommunalbesty-

relsen og andre relevante parter, hvor de trafikale forhold omkring vareindlevering  l Rema, udkørsel 

fra Skolevej, samt den store trafikmængde i Østergade skal understø6e ønsket om en fodgængerover-

gang med trafiklys. 

 

 

Skoleårets næste ordinære skolebestyrelsesmøde er onsdag den 21. april. 

 

 

På skolebestyrelsens vegne  

 

Dorthe Tranholm Larsen 

Formand for skolebestyrelsen 

Kontakt: 
Hvis du ønsker at komme i kontakt med skolebestyrelsen, kan du kontakte os ved at sende en besked i 

Aula 


