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Endnu et år er gået i den danske folkeskole. Og helt sikker 

et år der vil gå over i historiebøgerne. Corona forårsagede 

nedlukning af skolen over flere omgange. Der var perioden 

på baggrund af minkmutationen, som var helt særlig for 

Jammerbugt Kommune. Fra december til april var der en 

delvis genåbning, hvor de yngste kom tilbage, mens de 

ældste måtte nøjes med online undervisning, online møder 

osv. Året sluttede heldigvis med, at alle var i skole og der 

blev afviklet eksamener og dimission for alle. 

 

Vi glæder os til, at skolen forhåbentlig vender tilbage til 

normalen fra august. 

 

 

Skolens økonomi er god og solid, og vi har i 

skolebestyrelsen, i det forgange år, valgt at bruge en del 

penge på mange store og spændende tiltag.  

Vi har ligeledes været i dialog med kommunalbestyrelsen 

som også har brugt en del midler på Biersted skole. 

Vi har bla. fået asfalteret p-pladsen på Nødgårdsvej, hvilket 

har været efterspurgt en del år. 

Energirenoveringen af skolen er også kommet igennem 

etape 2. Her er der udskiftet døre og vinduer i gang og 

udskoling. Tredje og sidste etape udføres i indeværende 

skoleår. 

 

 

Mere interessant for børnene er det nok, at der er anlagt en 

ny flot legeplads - fantastisk.  
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Derudover har eleverne i udskolingen ytret et ønske om at 

få bygget et scooterskur. De blev taget på ordet, og i juni 

måned havde 8. klasserne projektuge, som bla. omhandlede 

at bygge et skur. Nu står der et flot scooterskur på skolens 

grund.  

Godt arbejde 8. årgang! 

 

 

På tegnebrættet er der også flere projekter. Vi har besluttet 

at gå ind i projekt “Motorikbane” i skellet mellem skole og 

idrætsplads. Vi glæder os til, at den er etableret. 

 

På det helt store tegnebræt er etablering af en sansemotorisk 

hal i tilknytning til Bierstedhallen. Her har ASF-afdelingen 

sagt ja til at indgå i driftsregnskabet. 

 

 

Sidst men ikke mindst besluttede vi at arbejde hen imod et 

omfattende projekt, som går ud på at lave et nyt 

madkundskabslokale, der ønskes flyttet fra ASF kælder til 

et faglokale i hovedskolens bygning. 

Et projekt der løser flere problemer - dels mere plads til 

ASF, hvilket der er brug for, samt et nyt og moderne 

faglokale til madkundskab, som er meget tiltrængt 

Projektet blev muligt, idet kommunalbestyrelsen har givet 

tilskud samtidig med, at skolen har haft en “del” penge 

indefrosset hos kommunen, som i maj 2021 blev frigivet. 
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Af mere bløde værdier har bestyrelsen været i gang med at 

lave en ny Skoleudviklingsplan, som skal sætte retningen 

for Biersted skole. Denne proces er sat på pause grundet 

corona. Vi glæder os til at genoptage arbejdet. 

 

 

Man vælges ind i skolebestyrelsen for en 4-årig periode, og 

denne bestyrelse er på valg om et år. Det betyder, at DU 

som forældre har mulighed for at være med og få 

indflydelse på dit barns skole. I hører nærmere om valget i 

løbet af næste forår. 

Slutteligt vil jeg sige en stor tak til skolens medarbejdere, 

skolens ledelse og den øvrige bestyrelse for et godt 

samarbejde. 

 

Christian Jensen 

Skolebestyrelsesformand 

August 2021 


