
BIERSTED SKOLE 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 16.06.21 kl. 17.00 til 19.00 

Mødet vil foregå via Teams 

 

Indlæg til Nyt fra Skolen: Gitte 

 

 

DAGSORDEN: 
 

Til godkendelse: 

 

1) Mødereferat 20.05.21 (bilag 1) 

 

2) Ansøgning om konvertering af 

understøttende undervisning til to-

voksen undervisning i AS (bilag 2.1, 

2.2) 

 

3) Skemaer (bilag 3.1, 3.2) – skemaerne 

må ikke offentliggøres 

 

4) Høring i forbindelse med 

erhvervspraktikpolitik i Jammerbugt 

kommune (bilag 4.1, 4.2) 

 

 

Til drøftelse: 

 

 

 
Til orientering: 

 

5) Meddelelser: 

- Møde med styregruppen og 

evaluering af ”Liv i by og skole” 

- Energirenovering 

- Lokaler i ASF + Madkundskab 

                                                                             

6) Eventuelt 

 

 

 

 

Næste møde: 2. september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT: 

 

Deltagere: Birgitte, Niels, Helle, Karl Peder, 

Michala, Claus, Morten, Gitte, Marianne, Pia 

1) Referat godkendt 

 

2) Ansøgning om konvertering af 

understøttende undervisning til to-

voksenundervisning i ASF blev godkendt af 

bestyrelsen.  

 

3) Skemaerne blev fremlagt for bestyrelsen. 

 

4) Høringssvar vedr. erhverspraktikpolitik. 

Bestyrelsen besluttede at udarbejde et 

høringssvar i forhold til ansvarsfordelingen 

mellem forældre, UU, Skole (side 6 i tilsendte 

materiale)  

 

5) Meddelelser:   

• Liv i by og skole: Repræsentanter fra 

landsbyrådet og skolebestyrelsen 

fremlagde Biersteds LUP for de lokale 

politikker (styregruppen for “liv i by og 

skole”) og deltog efterfølgende i et 

interview vedr. evaluering af projektet “liv 

i by og skole” 

 

• Energirenovering starter i sommerferien. 

Udskiftning af vinduer og belysning i ASF 

starter i uge 28. Derefter vil der også blive 

udskiftet belysning (gangareal)og vinduer i 

hovedskolen. 

 

• Nye undervisningslokaler i ASF og nyt 

madkundskabslokale forventer vi også 

starter i sommerferien. Først nedbrydning 

af madkundskabslokalet efterfølgende vil 

opbygningen af nye undervisningslokaler i 

ASF og Nyt madkundskab i hovedskolen 

starte. Vi kender på nuværende tidspunkt i 

ikke tidsplanen for denne del af projektet. 

 

6) Det er blevet meddelt i afdelingerne, at 

elever der er kommet til skade er under opsyn 

frem til forældrene henter eleven på skolen  

 

Årsberetningen fra skolebestyrelsen er klar og 

fremlægges på forældremøderne efter 

sommerferien. 

 

Tak for indsatsen til Niels og Claus, Dette er 

deres sidste skolebestyrelsesmøde. Næste 

skoleår er det Rikke Lennø og Betina Reiche 



der er valgt ind, som repræsenter for 

personalet.  

 

Brug af sociale medier i skolen kan kun ske, 

når eleverne har den tilladte alder. Alt 

nødvendig kommunikation foregår som altid 

via Aula. 

  

   

 

 

 

 


