BIERSTED SKOLE
SKOLEBESTYRELSESMØDE
Torsdag, den 23. april 2020 kl. 17.00-19.00

Indlæg til Nyt fra Skolen: Christian

REFERAT:

DAGSORDEN:
Til godkendelse:
1) Mødereferat 05.02.20 (bilag 1)
2) Høringssvar til ferieplan 2021/22 og
2022/23 (bilag 2.1, 2.2)
3) Budget 2021 (bilag 3)

Til drøftelse:

1) Godkendt
2) Høringssvar til ferieplan
-

Ønsker om at ændre juleferien 21/22 til
at starte to dag senere dvs. ferie fra den
22.12.21 til den 04.01.22 (begge dage
inkl.). Bestyrelsen synes det er bedre at
have to dage til julehygge, kirkebesøg
m.m i uge 51. Så kan hele uge 50
bruges til faglig fordybelse. Desuden
foretrækker vi, at der ikke er en hel uge
efter nytår.

3) Budget 2020
Til orientering:

Budgettet blev gennemgået og godkendt.
4) Regnskab 2019 (bilag 4)
5) Gradvis genåbning af skolen

4) Regnskab 2019

6) Meddelelser

Regnskabet for 2019 blev gennemgået med en
bemærkning om, at ledelsen i starten af januar
fik besked om, at forvaltningen ville overføre
regninger fra 2019 til 2020, da Jammerbugt
Kommune samlet set havde brugt for mange
penge. Samtidig blev der sagt, at skolen ville
få pengene tilbage i 2020, så budgettet i 2020
ikke blev mindre grundet denne overførsel.
For Biersted Skole betød det, at der blev
overført regninger for 356.406 kr. til 2020.

7) Eventuelt

Næste møde: 18. maj 2020
- Timefordelingsplan 2020/21

Efterfølgende har direktionen besluttet, at
skolerne får overført 1/3 af overskuddet fra
2018 og 2019.
Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning,
men er meget undrende overfor den måde
regningerne fra 2019 er overført til 2020 på
samt det faktum, at skolen efterfølgende kun
får overført 1/3 af overskuddet fra 2019. Dette
betyder, skolerne i Jammerbugt Kommune
ikke har de samme budgetforudsætninger i
2020, da ikke alle skoler fik overført
regninger mellem regnskabsårene.

5) Genåbning af skolen
Genåbningen af skolen i ASF og i
hovedskolen er forløbet godt. Det er en meget
anderledes måde gå i skole på. Både
medarbejdere og børn er positive og er gode
til at finde deres vej ind i det.
Der er ønske fra bestyrelsen om at virtuel
undervisning prioriteres for eleverne fra 6.
klasse og op. Eleverne savner deres
kammerater og lærere.
6) Der er indkaldt til møde om næste etape af
skolens energi renovering.

