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Mandag den 25. november 2019 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole årets sidste ordinære skolebestyrelsesmøde.
På mødet drø!ede vi bl.a. følgende punkter:
Orientering
Eleverne orienterede om, at de havde deltaget i et kommunalt elevrådsmøde omkring den nye skolepoli)k, hvor eleverne havde udarbejdet et fælles høringssvar. Eleverne havde meget fokus på elevernes
læringsmiljø i deres høringssvar, herunder indeklima og møbler.
Ledelsen orienterede bl.a. om, at
•
ansæ,elsen af ny skolesekretær er udskudt )l uge 50 på baggrund af en beslutning i direk)onen i Jammerbugt Kommune
•
Brovst Skole har været repræsenteret i møde vedr. etabling af en skaterpark v. Bratskov
•
klynge 300 har lavet projekter, samt ha! en temadag om FN’s Verdensmål
•
specialklasserne den 2. december påbegynder et nyt PLL forløb om jul
Forældrene orienterede om, at der var kommet forældrehenvendelse vedr. toile5orholdene omkring 3.
klasse. Orienteringen gav anledning )l en længere snak omkring indsatser og ini)a)ver, der gennem
årene har været forsøgt for at skabe bedre toile5orhold. Ledelsen lovede at tage orienteringen og
drø!elsen med retur )l lærerne.
Ny skolepoli)k
Skolebestyrelsen drø!ede forslag )l ny skolepoli)k med henblik på udarbejdelsen af et høringssvar. På
baggrund af drø!elserne udarbejdede og indsendte skolebestyrelsen nedenstående høringssvar:
Skolebestyrelsen ved Brovst Skole har på skolebestyrelsesmødet den 25. november 2019 drøet forslag
l ny skolepolik.
Skolebestyrelsen ved Brovst Skole har følgende kommentarer:
•
Skolebestyrelsen oplever umiddelbart en skolepolik, der er overskuelig og nem at orientere sig i.
•
Skolepolikken udgør en god og relevant ramme, der skaber rum l de forskellige skoler i
Jammerbugt Kommune.
•
Skolebestyrelsen kan godt genkende sig selv i de ﬁre temaer, og kan ﬁnde relevante magiske øjeblikke, der kny)er sig l hver af de ﬁre temaer.
I forhold l den fremadre)ede implementering af skolepolikken på Brovst Skole er skolebestyrelsen

optaget af, hvordan der skabes en proces, hvor elever, forældre, medarbejdere og ledelse får ejerskab l
polikken. Skolebestyrelsen er også meget optaget af, hvordan skolepolikken kommer l at leve blandt
alle forældre og ikke kun blandt forældrene i skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen er især optaget af det poliske ansvar der følger med implementeringen af en ny skolepolik. Med afsæt i de tre værdier i skolepolikken, vælger skolebestyrelsen at have llid l, at Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har mod l at sikre de nødvendige ressourcer l folkeskoleområdet, således vi i fællesskab kan få et skolevæsen i top. At sikre de nødvendige ressourcer betyder bl.a.,
at der ikke skal gennemføres nedskæringer på skoleområdet på baggrund af diverse konsulentrapporter
m.m. Skolebestyrelsen oplever desværre, at vilkåret for at skabe en folkeskole i top er blevet vanskeliggjort år eer år.
Afslutningsvis vil skolebestyrelsen gerne udtrykke sin ærgrelse over skolepolikkens sidste side. Skolebestyrelsen synes, at det er riggt godt og relevant med elevernes udsagn, men desværre giver ﬂere af de
ufærdige sætninger skolebestyrelsen en opfa)else af, at ngene ikke er gjort færdige, selvom eleverne i
skolebestyrelsen har forklaret, hvordan siden er blevet l. Denne forklaring er dog ikke kendt af alle,
hvorfor skolebestyrelsen tænker, at det for andre vil komme l at virke ufærdigt og useriøst.
Regnskab 2019
René orienterede om status på regnskab 2019.
Næste skoleårs elevtal
Ledelsen orienterede om de forventede elevtal for skoleåret 2020/2021. De forventede elevtal drø!es
igen på skolebestyrelsesmøde i januar 2020.
Skolebestyrelsen ønsker alle en rig)g glædelig jul, samt et godt nytår.
Næste ordinære skolebestyrelsesmøde er torsdag den 30. januar 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

