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BESTYRELSEN: 

Skolebestyrelsen konstituerede sig til det første møde i august 2018. Det var en god 

blanding af “nye og gamle” der satte sig til bordet efter der havde været kampvalg til 

bestyrelsen - for første gang i umindelige tider. En del af første år er blevet brugt på 

at lære arbejdsgangene og bestyrelsesarbejdet bedre at kende. 

 

SKOLENS BYGNINGER: 

Den nye bestyrelse havde næppe sat sig til rette før end vi fik af vide, at det, den 

forgangne bestyrelse havde arbejdet for, var blevet politisk godkendt - en 

energirenovering af udskolingen var bevilget. Der var bevilget ni millioner over tre 

år. FANTASTISK! Processen omkring denne renovering er stadig i gang, og pt. 

prioriteres hvordan midlerne bruges bedst. Vi håber, der kommer gang i renoveringen 

inden vinteren sætter ind. 

 

SKOLENS PRINCIPPER: 

En del af bestyrelsens planlagte arbejde er at få revideret skolens principper og 

retningslinjer. Disse danner grundlag for hele skolens virke.  

 

Vi har revideret: 

- Princip for undervisningens organisering 

- Princip for arbejdets fordeling blandt det undervisende personale 

- Princip for underretning af hjemmene om elevens udbytte af undervisningen 

- Princip for fællesarrangementer for elever i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse 

i praktik m.v. 

- Princip for samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes 

ansvar i samarbejdet 

 

Alle skolens principper kan læses her www.bierstedskole.dk under principper. 

Flere principper kræver revidering, men arbejdet er ikke færdiggjort, da andre 

opgaver har trængt sig på. 

 

AULA: 

En af årets øvrige store opgaver var indførslen og implementeringen af det nye 

kommunikationssystem “AULA”. AULA skulle erstatte Intra fra august 2019. Vi 

arbejdede i bestyrelsen med en enestående chance for at udmønte en ny 

kommunikationsstrategi bla. ved at deltage i et foredrag, hvor en forsker fortalte om 

hendes analyse af brugen af forældreintra. Dette for at undgå at lave de samme fejl og 

undgå de faldgruber, der kan være i kommunikationen mellem skole og hjem. 

AULAs lancering er dog nu udskudt til efter efterårsferien 2019 og vores arbejde 

ligeså. 

 

http://www.bierstedskole.dk/
http://www.bierstedskole.dk/


Skolebestyrelsens årsberetning Biersted Skole 2018/19 

 

ØKONOMI: 

Skolebestyrelsens arbejde indebærer at holde tilsyn med skolens økonomi, eller 

rettere at have indflydelse, planlægge, styre og følge op på skolens økonomi. 

For første gang i mange år var der, af flere årsager, et stort overskud. Det samlede 

overskud fra alle afdelinger (hovedskolen, SFO, ASF og ASF-SFO) udgjorde ca. 

1.300.000 kr. Vi havde mange ideer til hvordan man kunne bruge overskuddet, men i 

mellemtiden skete der dog det, at Jammerbugt kommune ikke holdt sig inden for sin 

samlede økonomiske ramme, og var derfor nødsaget til at indefryse alle overskud, 

heriblandt “vores” 1.300.000 kr.  

Vi afventer spændt og glæder os til at disse penge frigives igen! 

 

LEDELSEN: 

I det forgange år valgte vores viceskoleleder og ASF-afdelingsleder Henrik Nielsen at 

søge nye udfordringer, som leder på Nørholm Skole. I processen omkring ansættelse 

af en ny leder, har skolebestyrelsen en stor rolle, hvor vores afdelingsleder Pia Jensen 

blev ny viceskoleleder, og Pia Kallerup Hågensen blev ansat som afdelingsleder i 

ASF-afdelingen. 

Stort tillykke til dem begge med deres nye job. 

 

SKOLEÅRET 2019/2020 

Det nye skoleår står for døren, bla. med indførelsen af AULA, arbejde med 

principper samt en masse endnu ukendte emner. Bestyrelsen glæder sig til at følge op 

på det igangværende arbejde samt til at tage fat på nyt. 

En stor tak skal lyde til skolens ledelse og den øvrige bestyrelse for et godt 

samarbejde.  

 

 

 

Christian Jensen 

Skolebestyrelsesformand 

August 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


