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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra møde på teams 

D. 7. september 2022 kl. 17-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand  

Brian Nielsen   

Jimmy Petersen  

Kenneth Steen Jensen 

Katharina Manniche 

Henrik Jensen - suppleant 

Randi Petersen  

Rie Sørensen - suppleant 

Tomas Jægerup       afbud 

Ea Lydia Vohs 

Kristina Mouritzen 

Jesper Højlund – suppleant 

Tine Kristensen 

Steffen Hansen - suppleant 

  

 

Inviterede:  

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

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

 

Formand: 

Der har været dialog møde med uddannelsesudvalget. Anne prøver at få 

formænds udvalget op at stå igen. 

 

Skoleleder: 
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Klaus er i gang med at samle ind hvem der er kontaktforældre. I maj bestilte 

skolen 94 PC, men de blev ved en fejl fra IT-afdelingen først bestilt i starten af 

august. Vi kan dog ikke få en leveringsdato. Vi låner pt. 15 PC fra IT-

afdelingen.  

 

Elever: 

De er begyndt at holde elevrådsmøder, de kommer med til næste møde. 

 

Personale: 

Der er kommet en ny lærer i Skibby, og 1. oktober starter 2 mere. Der kommer 

en modtageklasse i Skibby for udskolingselever. I udskolingen arbejder de med 

”synlig stolthed sammen” 

 

I Skuldelev kom der en opsigelse lige inden sommerferien, og den nye 

medarbejder starter efter efterårsferien.  

 

I Dalby er der startet to modtageklasser. Der er ansat flere til støtteopgaver i 

Dalby, de sidste starter her 15. september. 

 

 

Sag nr. 2  - Økonomi – Jimmy fremlægger status på budget 2022.09.07 

 

Materialekontoen ser fint ud. Skolen holder lige akkurat normeringen, men da 

vi burde holde 1-2 stillinger tilbage for at lukke hullet i inklusionskontoen, ser 

det ud til at vi kommer ud af året med et underskud. Så skolen skal spare på 

vikarer eller andre steder.   

 

 

Sag nr. 3 – høringssvar budget 2023-2026.Høringsmateriale er fremsendt 

til bestyrelsen d. 26. august 2022.Formanden fremsender udkast til 

høringssvar op til bestyrelsesmødet. 

 

Anne har modtaget meldinger fra nogle af medlemmerne, og vil sammenfatte 

et høringssvar i morgen. 

 

De nye medlemmer kan være i tvivl om hvad nogle af tingene i budgettet 

betyder, så de mere erfarne skal hjælpe med lidt oversættelse af 

konsekvenserne.  

 

Sag nr. 4 – Trafikpolitik. Et udvalg i den tidligere bestyrelse igangsatte et 

arbejde med en trafikpolitik for Fjordlandsskolen, men pga. corona 

stoppede arbejdet. Hvordan får vi sat gang i det arbejde igen? 

 

Klaus skriver ud til bestyrelsen om hvem der vil sidde i udvalget. 

 

Sag nr. 5 – Ansættelser. Bestyrelsen får en status på ansættelser på 

Fjordlandsskolen. 

 

Der er ansat en ny pædagogisk leder til Skibby, Henrijke, der tiltræder 1. 

oktober. Ea der pt. Er i klubben i Dalby starter 1. oktober i skoledelen. 
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Sag nr. 6 – Årsplan 22/23. Planen gennemgås og justeres, hvis det er 

nødvendigt. 

 

Årsplan blev godkendt. 

 

Sag nr. 7 Evt.  

 

Stillingen til skoleleder på Jægerspris skole bliver slået op 16. september så 

Klaus forventer at være helt tilbage på Fjordlandsskolen senest 1. december.  

 

Forældrebetaling til klassekasse, tages op på et kommende møde. 

 

Det er ikke længere nødvendigt at bede om samtykke til at dele billeder og 

video på aula, men vi skal fortsat gøre det for at dele billeder på aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 


