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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra møde i Skibby 

D. 10. august 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- Afbud 

Jesper Højlund – suppleant 

Tina Kristensen- Afbud 

Steffen Hansen - suppleant 

  

 

Inviterede: Karina 

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

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

 

Formand: Der er møde med udvalget 30. august.  

Der har været indvielse af nye paddle baner, m.v. Anne deltog, det samme 

gjorde en del af byrådspolitikerne. Borgmesteren vil komme ud og snakke om 

byens hus o.l. i september. 

Anne var I Skibby og byde velkommen til de nye forældre i 0.kl. 1. skoledag.  
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Skoleleder: Der har været skolestart, som er gået godt. Der er en del nye 

medarbejdere. 4 af dem til modtageklasser i Dalby. Der er visiteret en del 

elever til støtte, som der også skal ansættes voksne til. Der mangler også 

nogle lærere og en pædagogisk leder. Klaus er stadig konstitueret skoleleder i 

Jægerspris. Kommunen har et meget stramt budget for 2023 og det kommer 

ud til høring 22.-23. august.  

 

Personale: Der er startet godt op, med positivt sind. Der er snak om at flytte 

rundt på forberedelsespladser, lærerværelse m.v. i Skibby.  

 

Elevråd: Intet nyt.  

 

 

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

 

Der har været et overforbrug på ca. 1 lærerstilling i foråret. Den skal hentes i 

efteråret. Der er blevet visiteret en del nye elever til støtte, og selvom det er 

glædeligt er det en belastning for økonomien, da de penge vi får til opgaven 

ikke dækker udgiften. Det kan presse os hen mod slutningen af året. Lige nu er 

der et par ubesatte stillinger som gør at vi kan spare penge i august og 

september.  

 

 

Sag nr. 3 – Procesplan for kommende klassesammenlægning og 

brobygning. 

 

Klassedannelse: Der er i alt 59 elever og det giver 3 klasser. I år anbefaler 

skolens ledelse at vi blander 3 helt nye klasser, ud fra en proces, hvor alle 

elevers faglige og sociale kompetencer, deres ønsker osv. Bliver en del af 

processen. Det bliver vurderet fra år til år hvordan klassedannelse skal foregå. 

 

Brobygning: Der anbefales at skolen laver et arrangement på hver afdeling og 

en samlet brobygningsaktivitet med vandsport i uge 22. Derudover opfordrer vi 

klub og kontaktforældre til at lave nogle arrangementer. Klaus indkalder 

lærerne til et møde, så forældrene kan få en plan ud i september.  

 

Det tilslutter skolebestyrelsen sig. 

 

Sag nr. 4 – Planlægning af skolebestyrelsens deltagelse i kommende 

forældremøder. Og dialog i bestyrelsen om fokuspunkter i forbindelse 

med planlægningen. 

 

Skuldelev:  

Indskoling 29. august:      Ea/Brian 

Mellemtrin 1. september: Ea/Brian 

 

Dalby: 

0.-1. årgang. 16. august:  Randi 
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Skibby: 

Indskoling 25. august: Anne  

Mellemtrin holder forældremøder hvor eleverne er med, og der er nogle 

arrangementer. Anne vil gerne deltage hvis det kan lade sig gøre. 

7. årgang afventer, da de lige har holdt møde inden sommerferien.  

8.-9. årgang. 18. august: Anne 

 

Anne vil gerne lave et talepapir som kan være et fællesudgangspunkt. 

 

 

Sag nr. 5 – Ansættelsesudvalg – kommende ansættelser. Lærer til 

indskolingen, udskolingen og ny pædagogisk leder. 

 

Anne deltager. 

  

 

Sag nr. 6 Evt. 

 

Skolebestyrelsen vil gerne se nyhedsbrevene fra alle 3 afdelinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


