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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Dagsorden til møde i Skibby 

D. 12. august 2020 kl. 17.-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand    Afbud (med digitalt 

punkt 3 og 4)  

Bettina Sinnet   Afbud 

Brian Nielsen  

Helle Dissing   Afbud 

Jeanette Nielsen   Afbud 

Marion Valentin    Afbud 

Jimmy Petersen 

Kenneth Steen Jensen 

Henrik Jensen 

Randi Petersen  

Rie Sørensen 

Tomas Jægerup 

 

Inviterede: pædagogiske ledere Skibby, 

afbud Caroline 

 

Der serveres lidt frugt og nødder/kiks 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

Sag nr. 1          Nyt fra elevråd, formand, ledelse, personale, samt nyt fra 

afdeling Skibby, Dalby og Skuldelev - punkt til orientering.  

 

Der er pt. valg til elevråd. Lærere der står for det: Adis, Tina Hjordrup og 

Susanne Bay Nielsen. 

 

Nyt fra formanden. Der kommer snart en budgethøring i kommunen. Vi skal slå 
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et slag for vores inventar. Der bliver færre elever på skolen. Der er ikke så 

mange der vælger os fra, det er pga. et faldende antal børn i skoledistriktet. 

 

Nyt fra ledelsen. De nye elev fraværsregler træder i kraft nu. Der stadig en del 

at se til ift. Corona.  

 

Nyt fra medarbejderne. Der er kommet 2 nye medarbejdere i Dalby. Der er 

også 2 nye medarbejdere i Skibby.  

 

Skibby: 9. klasse er lidt urolige 

 

SFO: arbejder stadig med Corona restriktioner. Børnene skal inddeles i 

grupper, og de kan bruge lidt mere af legetøjet.  

 

Sag nr. 2   Økonomi – Jimmy fremlægger status på forbrug 2020.08.12 

 

Skolen har et mindreforbrug på normering på ca. 3 stillinger i januar til july. 

Det skyldes et lavt vikarforbrug og en ubesat stilling.  

 

Sag nr. 3 – Trafikpolitik. Udkast til en trafikpolitik fremsendes inden 

mødet. Politikken drøftes og kommentarer/rettelser tilføjes inden en 

godkendelse på mødet i september - en drøftelse 

 

Kan skolebestyrelsen ønske en fartnedsættelse på Skibbyvej (amtsvejen) ud 

for Krogstrup kirke, der hvor den nye cykelsti fra Dalby og Kyndby lander.  

 

Der skal kigges på om løbehjuls parkering, kan gøres på en anden måde i 

Skibby. Evt. ligesom dem der er i Skuldelev.   

 

Der bør står noget om skolepatrulje for alle 3 afdelinger.  

 

 

Sag nr. 4 – Kvalitetsrapport – tillæg. Der er tidligere udsendt et tillæg til 

kvalitetsrapporten for skolevæsenet i Frederikssund. Skolebestyrelsens 

kommentar drøftes – en drøftelse. 

 

Vi havde i skoleåret 2018-19 en erhvervsklasse, og det er for en stor dels 

vedkommende disse elever der ikke har aflagt prøver i alle fag.  

 

Det skal kommunikeres ud hvordan vi bruger 2 voksen timerne.  

 

Sag nr. 5 – forældremøder i dette skoleår – fredag fremsendes en oversigt 

over, hvornår møderne afholdes i år. På baggrund af 

sundhedsstyrelsens retningslinjer skal forældremøder afholdes 

klassevis og helst udenfor. Der aftales eventuel deltagelse af 

skolebestyrelsen – drøftelse. 

 

Udskoling har flyttet deres møder til 20. august for 7. og 9. årgang og d. 27. 

august for 8. årgang 
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Randi og Tomas tager Dalby. Brian tager møderne i Skuldelev. Anne kan tage 

de fleste i Skibby, men kan måske ikke d. 8. september. 

 

 

Sag nr. 6 Lukket punkt. 

 

Der er to lange sygemeldinger i udskolingen, og en i SFO.  

 

Sag nr. 7 Eventuelt.  

 

Skoleboden åbner på mandag d. 17. august. Det bliver bestilling på forhånd 

med samlet afhentning til klasser i kasser. Der arbejdes på en webløsning.  

 

Der er kommet ny tillidsrepræsentant i Skuldelev: Stine Thuesen. 

 

Kommunebussen kører kun ved skolens ringetider, men man kan ikke bruge 

den hjem fra SFO eller Klub. I ferier er der ikke noget bustilbud til disse børn, 

så de kan ikke komme til SFO eller klub pasning.  

 

Ipads kommer til indskolingen i uge 34. PC til udskoling kommer i September.   

 

 

 

 

 

 

 


