Nyt fra skolebestyrelsen
Brovst Skole
September 2020

Onsdag den 23. september 2020 holdt skolebestyrelsen ved Brovst Skole ordinært skolebestyrelsesmøde. Mødet blev holdt virtuelt via Google Meet.
På mødet drø#ede vi følgende punkter:
Kort orientering
Ledelsen orienterede bl.a. om, at der har været varslet uanmeldt )lsynsbesøg af arbejds)lsynet. På baggrund af besøget blev Brovst Skole )ldelt en grøn smiliey. Ledelsen orienterede desuden om, at Dorthe Linnæs har opsat sin s)lling i prøveperioden og er vendt )lbage )l en s)lling på Tranum Skole. I stedet for Dorthe er Camilla Magnussen blev ansat. Vi glæder os meget
)l samarbejdet. Ligeledes har der været a0oldt ansæ1elsessamtaler i forhold )l den opslåede
læsevejleders)lling. Navnet på den ansa1e oﬀentliggøres i uge 40.
Forældre orienterede om, at der har været henvendelse fra forældre )l elever i 6. klasse, der
er kede af ikke at være kommet afsted. Ledelsen orienterede om, at der i løbet af året bliver en
erstatningstur, men at des)na)on og )dspunkt endnu ikke er fastsat.
Medarbejderne orienterede om at der inden de nye COVID-19 restrik)oner har været afviklet
en god lejrskole for 9. klasse )l København, samt et par gode ture for 7. klasserne )l Fosdalen.

COVID-19
Ledelsen orienterede kort om de aktuelle konsekvenser af COVID-19, herunder at:
•
alle sociale arrangementer incl. lejrskoler ud af huset og øvrige dagsture er aﬂyst
ind)l videre.
•
skole/hjemsamtaler afvikles virtuelt eller pr. telefon, men dog i særlige )lfælde kan
a0oldes fysisk på skolen med fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
•
brobygningsforløb afvikles for eleverne i klynge 300.
•
der stadigvæk er opmærksomhed på at minde især overbygningselever om, at forholdsregler er vig)ge i forbindelse med covid-19

Forretningsorden
René gennemgik § 5 i Skolestyrelsesvedtægten, som omhandler Forretningsorden for skolebestyrelsen. I forlængelse af gennemgang og drø#else beslu1ede skolebestyrelsen af fravige/
supplere den eksisterende forretningsorden på følgende områder:
•
suppleanter indkaldes kun ved længerevarende fravær.
•
årsberetningen præsenteres i forbindelse med forældremøder gennem et videoindslag i lige år (år uden valg )l skolebestyrelsen) og i år med valg )l skolebestyrelsen præsenteres årsberetningen på valgmødet. I begge )lfælde lægges der op )l
dialog om skolens virksomhed.

Høring vedr. kørselskriterier for 10. kl.
René gennemgik det udsendte høringsbrev/-forslag. Skolebestyrelsen valgte at indsende et høringssvar, hvor de stø1er det udsendte forslag.

Bugetopfølgning
René orienterede om status på budget 2020, samt de foreløbige forventninger )l regnskabsresultatet for 2020.
Skolebestyrelsen tog orienteringen )l e#erretning.

Skoleårets næste ordinære skolebestyrelsesmøde er onsdag den 28. oktober.

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

