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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra møde på teams 

D. 2. november 2022 kl. 17-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand  

Brian Nielsen   

Jimmy Petersen  

Kenneth Steen Jensen 

Katharina Manniche - Afbud 

Henrik Jensen - suppleant 

Randi Petersen  

Rie Sørensen - Afbud 

Tomas Jægerup - Afbud 

Jesper Højlund – suppleant -Afbud 

Tina Kristensen - Afbud 

Steffen Hansen – suppleant - Afbud 

  

 

Inviterede:  

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

Sag nr. 1 Nyt fra formand, skoleleder, afdelinger, personale og elevråd.  

 

Formand: Intet nyt.  

 

Skolens ledelse: Stærkere læringsfælleskaber fylder meget. Der er startet 3 

nye medarbejder til modtageklasserne. Henriette er startet som ny pædagogisk 

leder. Der er ca. 100 børnesager på skolen, og deres bruges meget tid på 

møder og visitationer. Karina har fået nyt arbejde og stopper 30/11. Det ser ud 

til at den kommende 0. kl. i Dalby vil have en høj andel af børn med 
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børnesager. 

 

Medarbejdere: I Skibby fylder det med ledelse meget, med en ny pædagogisk 

leder og en på vej videre. Der er startet en ny medarbejder i Skuldelev.  

 

Elevråd er oppe at køre.  

 

Sag nr. 2  - Økonomi – Jimmy fremlægger status på budget 2022.11.02 

 

Økonomien ser ud til at være i balance. Der er indstillet til byrådet at skolen 

skal have tilført midler til modtageklasserne, men det er ikke besluttet endnu.  

 

Sag nr. 3 – Status på brobygningsplan og overflytningsproces kommende 

7. årgang. Der har været møde med kontaktforældrene på årgangen d. 

1. november og skolebestyrelsen får en orientering. Der har også været 

afholdt brobygningsarrangement og skolebestyrelsen får også en 

orientering herfra. 

 

Mødet med kontaktforældre i går aftes blev kort, da der kun kom folk fra 

Skibby. Der prøves med et nyt møde 15/11. De planlægger et arrangement i 

januar. Når det bliver godt vejr vil de gerne lave et arrangement i en 

spejderhytte.  

Skolen har haft et arrangement i Dalby der gik godt. Der kommer et i Skuldelev 

i december og et i Skibby i foråret, samt en vandaktivitetsdag til sommer.   

 

Sag nr. 4 – Status og orientering til skolebestyrelsen på Program for 

stærkere læringsfællesskaber. Der har været afholdt yderligere møder 

og workshops i forbindelse med programmet og skolebestyrelsen får en 

orientering herfra.  

 

Der har været workshop i skoleledelserne sammen med komponent. Der har 

været et møde om en ny tildelingsmodel. Helle Brunshøj sidder med i en 

arbejdsgruppe omkring visitationsproces. Britt er med i alle grupper og udvalg 

omkring den pædagogiske del af stærkere læringsfællesskaber. 

 

Vi håber på at de foreløbige anbefalinger fra komponent kommer ud til alle her 

i november. 

 

Sag nr. 5 – Folkeskoletopmøde. Orientering til bestyrelsen om program for 

folkeskoletopmødet. Herunder dialog om eventuelle 

opmærksomhedspunkter fra skolebestyrelsens side. 

 

Der kommer ca. 5 fælles taler/oplæg fra scenen. Efter en pause kommer der 

forskellige workshops om f.eks. legende læring, udeskole, børn i sund balance 

og NUSSA 

 

Kenneth, Katharina, Brian og Anne har meldt at de deltager. 

 

Sag nr. 6 Evt. 
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Der skal snart laves nationale test. I januar-februar laves en APV og i februar-

marts kommer elevtrivselsmålingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


