Nyt fra skolebestyrelsen
Brovst Skole
September 2019

Onsdag den 18. september 2019 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole ordinært skolebestyrelsesmøde.
På mødet drø"ede vi bl.a. følgende punkter:
Orientering
Ledelsen orienterede bl.a. om, at
•
7. årgang har deltaget i Luthers Nøgle som er et rollespil, der er arrangeret af Jammerbugt Provs+
•
bygningen af hy,en i Skoleskoven skrider planmæssigt frem, samt at der inviteres
+l åbent hus for forældre og andre interesserede, når hy,en er færdig
•
AULA tages i brug fra mandag i uge 43. Der sendes informa+on ud +l forældrene i
løbet af de kommende uger. Skolen inviterer +l AULA-kursus for forældre i løbet af
e"eråret.
•
der udsendes et bekymringsbrev fra SSP vedr. unges bekymrende adfærd ved Sport
– og kulturcenter Brovst
Forældrene orienterede om, at det har været en posi+v oplevelse at deltage som skolebestyrelsesmedlem på forældremøderne, ligesom de har modtaget posi+v respons i forlængelse af
deres deltagelse.
Medarbejderne orienterede om, at 9. årgang havde ha" en god lejrskole i København.
Budget 2020
Skolebestyrelsen drø"ede det udsendte oms+llingskatalog. Der var heldigvis ikke mange oms+llingsforslag i rela+on +l folkeskoleområdet, men det er dog vig+gt at huske, at kommunalbestyrelsen allerede før sommerferien vedtog store besparelser i forhold +l folkeskoleområdet, herunder en reduk+on i SFO’en åbnings+d, samt besparelser på ressourcerne +l almenområdet, samt den specialpædagogiske indsats.
Skolebestyrelsen udarbejdede et høringssvar, som kan læses på www.brovstskole.dk under
menupunktet Skolebestyrelsen - Dokumenter - Høringssvar.

Principper
Skolebestyrelsen beslu,ede med afsæt i nedenstående oversigt over principper, at alle principper skal gennemgås på de kommende skolebestyrelsesmøder, således de er opdaterede og
+dssvarende.
Principper:
•
Elevernes placering I klasser
•
Lejrskoler og hy,eture
•
Undervisningens organisering
•
Buskørsel I skole+den
•
Skole-/hjemsamarbejde
•
Mobiletelefon
•
Cykelhjelm
•
Hjælpemidler
•
Reklamer og sponsorering
•
Vikardækning
De reviderede principper vil e"erfølgende blive samlet i et dokument for at skabe et større
overblik over dem, samt at sikre en nem adgang +l dem.

Årshjul
Skolebestyrelsen drø"ede og udarbejdede et årshjul for skolebestyrelsens arbejde.

Næste ordinære skolebestyrelsesmøde aBoldes +rsdag den 29. oktober 2019 kl. 19.00-21.30.

På skolebestyrelsens vegne
Helle Harlund
Formand for skolebestyrelsen

Kontakt:
Hvis du ønsker at komme i kontakt med skolebestyrelsen, kan du ﬁnde vores mailadresser på www.brovstskole.dk under menupunktet Skolebestyrelsen.

