
Tirsdag den 29. oktober 2019 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole ordinært skolebestyrelsesmøde. 
 
På mødet drø�ede vi bl.a.  følgende punkter:  
 
Orientering  
Eleverne orienterede om, at de skal deltage i elevrådskursus, der arrangeres af Ungdomsskolen, samt at 
de skal deltage i et fælleskommunalt elevrådsmøde om den nye skolepoli(k. Eleverne orienterede des-
uden om, at de havde deltaget som dommere i forbindelse med et betonprojekt på AMU i Aalborg. I 
forbindelse med projektet, er der lavet nogle betonskulpturer, som skal stå ops(lles forskellige steder i 
Brovst, herunder på Brovst Skole og i Skoleskoven.  
 
Ledelsen orienterede bl.a. om, at  

• Skoleskovshy/en nu er færdig, og at belægningen omkring hy/en bliver færdiggjort, når 
vejrforholdene (llader det 

• opstarten med Aula har været posi(v, og at medarbejdere og ledelse er meget optaget af, 
hvordan vi bruger den nye pla0orm bedst muligt 

• specialklasserne  afslu/ede torsdag før e�erårsferien det første forløb med Problembasse-
ret læring (PBL) med en stor høs0est hvor der deltog over 100 forældre og andre familie-
medlemmer, samt forskellige ressourcepersoner (kok, musiker m.fl.), som har været en del 
af forløbet 

• 8. og 9. klasserne igen i år deltager i Hænderne op, hvor de skal besøge tre virksomheder i 
Jammerbugt Kommune, samt deltage i en uddannelsesmesse i Sport– og kulturcenter 
Brovst     

 
Forældrene orienterede om, at der var kommet et par forældrehenvendelser omkring svømning og sko-
lepatruljen. Ledelsen lovede at tage disse henvendelser videre, herunder om svømning fremadre/et 
kan organiseres anderledes, således eleverne får mere (d i bassinet. 
 
Medarbejderne orienterede om, at de aktuelt er meget optaget af implementeringen af Aula, samt in-
tegra(onen af og samspillet med meebook. 
 
Anvendelsesstrategi 
Skolebestyrelsen drø�ede overordnede principper for kommunika(on mellem skole og hjem, samt 
hvordan de forskellige funk(oner i Aula kan og skal bruges hensigtsmæssigt. Skolebestyrelsen talte bl.a. 
om, at når der foregår kommunika(on mellem skole og hjem, har kommunika(onen al(d (l formål at 
understø/e en god trivsel og udvikling for den enkelte elev. Det betyder bl.a.: 

• at kommunika(onen al(d foregår i en anerkendende tone 
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• at udgangspunktet for forældrenes henvendelse (l skolen er, at de er engagerede i 
deres barns skolegang 

• At udgangspunktet for skolens henvendelse (l forældrene er, at der er fokus på at 
finde løsninger, der han understø/e den enkelte elevs trivsel og udvikling 

 
For at understø/e den gode, fremadre/ede, gennemskuelige og relevante kommunika(on mellem sko-
le og hjem, gælder følgende principper: 

• De ”vanskelige” samtaler gennemføres som udgangspunkt ikke skri�ligt via Aula, 
men pr. telefon eller ”face to face” 

• Skole og hjem er gensidige ansvarlige for at holde en god og ordentlig tone 
 
Anvendelsesstrategien drø�es også på kommende skolebestyrelsesmøder og blandt medarbejderne. 
Den færdige anvendelsesstrategi lægges på hjemmesiden. 
 
Principper 
Skolebestyrelsen gennemgik de eksisterende principper i forhold (l aktualitet, samt behov for ændrin-
ger og justeringer. Principperne samles i et ”Principkatalog”, som præsenteres, drø�es og vedtages på 
næste skolebestyrelsesmøde. 
 
Hjemmeside 
Skolebestyrelsen blev præsenteret for og drø�ede indholdet af Brovst Skole nye hjemmeside 
(www.brovstskole.dk). Skolebestyrelsen opfordrede (l, at Skoleskoven får en mere fremtrædende rol-
le/selvstændig side på hjemmesiden. 
 
Åbnings(d i SFO’en 
I forlængelse af den poli(ske beslutning i forhold (l budget 2020 drø�ede skolebestyrelsen SFO’ens 
åbnings(d. Poli(sk lægges der op (l, at åbnings(den kan rulles (lbage, men Brovst Skole har fortsat 
(e�er reduk(onen på 5 x 15 minu/er) en udvidet åbnings(d på 75 minu/er pr. uge på baggrund af (dli-
gere beslutning om udvidet åbnings(d.  
 
Skolebestyrelsen beslu/ede i lyset af ovenstående, at SFO’ens åbnings(d fremadre/et er: 

• Kl. 6.00-17.00 (mandag (l torsdag) 

• Kl. 6.00-16.30 (fredag) 
 
Næste ordinære skolebestyrelsesmøde aHoldes mandag den 25. november 2019 kl. 19.00-21.30. 
 
På skolebestyrelsens vegne  
 
René Gregersen 
Skoleleder og sekretær i skolebestyrelsen 

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


