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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra møde i Dalby 

D. 4. oktober 2022 kl. 17-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand  

Brian Nielsen             Mødte til punkt 3 

Jimmy Petersen  

Kenneth Steen Jensen 

Katharina Manniche 

Henrik Jensen - suppleant 

Randi Petersen                        Afbud 

Rie Sørensen                           Afbud 

Tomas Jægerup 

Kristina Sylvest Hald                   Afbud 

Jesper Højlund – suppleant 

Tina Kristensen 

Steffen Hansen - suppleant 

  

Inviterede:  

Helle Brunshøj Hansen 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

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

 

Der er kommet 4 nye medarbejdere i Skibby, inklusive pædagogisk leder. Der 

er ansat 3 personer til modtageklasser. Der er ansat 3 personer til inklusion i 

Dalby. Der starter en lærer i Skuldelev efter efterårsferien. Så er alle faste 

stillinger besat.  

Der er faguge i næste uge.  

Der er snak om at flytte forberedelsespladser m.v. i Skibby. 

Stjernegruppen i Skibby får knallertkørekort som en del af undervisningen.  
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Dalby har holdt diskofest og det var en stor succes.  

  

 

 

Sag nr. 2  - Økonomi – Jimmy fremlægger status på budget 2022 

 

Det ser ud til at der samlet set er balance. Der er et underskud på inklusion, 

men der er holdt normering tilbage, der sammen med nogle refusioner, ser ud 

til at dække underskuddet. 

 

 

Sag nr. 3 – Dialog om mappe til kontaktforældre - 

https://skoleborn.dk/kontaktforaeldre/ skal der andet ud til 

kontaktforældrene? 

 

En liste over hvilke skolebestyrelsesmedlemmer der er tilknyttet hvilke årgange. 

 

Skoleledelsen undersøger om der er nogen medarbejdere der har kompetencer 

til at opdatere hjemmesiden. Tages op igen til december.  

 

Et dokument med praktiske informationer.  

 

 

Sag nr. 4 – Forældremøder og skolebestyrelsens rolle på forældremøderne 

– en evaluering og justering i forhold til kommende skoleår. 

 

Skolebestyrelsen skal ikke længere automatisk deltage på alle forældremøder. 

De vil deltage på 0., 1. og 7. årgang og derudover hvor de bliver inviteret. 

 

Der kan arbejdes på friere rammer for forældremøder, så der er mulighed for 

at skabe nye aktiviteter, som måske kan give en større tilslutning.  

 

Skolebestyrelsen vil gerne inviteres til arrangementer på hele skolen. 

 

 

Sag nr. 5 – princip om forældrebetaling. Der fremsendes udkast til 

bestyrelsen inden mødet.  

 

Ting der skal kigges på: 

A-uger ændres til faguger. 

Forældre betalt hytteture 

Forældrearrangementer til opsparing af lejrskole. 

Arrangementer skolehjemsamarbejde f.eks. nogle af dem de har i Skuldelev.  

 

Princip om forældrebetaling som skolebestyrelsen allerede har besluttet, skal 

flettes sammen med dette princip.  

 

I næstsidste afsnit skal tilføjes klasser. 

 

 

https://skoleborn.dk/kontaktforaeldre/
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Sag nr. 6 – Folkeskolens Nationale Overgangstests 22/23 – en orientering 

til skolebestyrelsen. 

 

Orientering givet.  

 

 

Sag nr. 7 Evt. 

 

Folkeskoletopmøde. Invitation er lige sendt ud. Temaet er sammen om 

folkeskolen. Nærmere program kommer senere.  

 

Fra næste skoleår er der en højeste klassekvotient på 26 elever i de små 

klasser.  

 

Hvis vi skal have flere elever i vores skoleindskrivning, skal der være løbende 

kontakt mellem børnehuse og skole, fra de starter i børnehaven, ikke først når 

de er førskolebørn. Der kan laves et årshjul for aktiviteterne.  

 

Medarbejdernes (lærernes) dag er i morgen 5. oktober. Anne skriver ud, og 

sørger måske for noget.  

 

Skolernes motionsdag. Anne sørger for noget frugt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


