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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Dagsorden til møde i Skibby 

D. 13. august 2019 kl. 17.-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen 

Anne Hegestand  

Bettina Sinnet   Afbud 

Brian Nielsen   Afbud 

Helle Dissing 

Marlene Munk 

Jeanette Nielsen   Afbud 

Marion Valentin   Afbud 

Jimmy Petersen 

Karen Thanning 

Henrik Jensen 

Randi Petersen   Afbud 

Rie Sørensen 

Tomas Jægerup 

 

Inviterede: ledelse 

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

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

afdeling Skibby, Dalby og Skuldelev. 

 

Elevråd: 

Der er snart valg til elevrådet. 

 

Formanden: 

Der er dialogmøde med forvaltningen i morgen aften. Vil skrive til 

økonomiudvalget om problemer med nedslidt inventar. 

Alle 0. kl. elever fik en folder med praktisk information fra skolen, 

 



 

 

2/3 

værdiregelsæt og forventninger til skolehjemsamarbejde.  

 

Ledelse: 

Der er et samarbejde med skjoldungernes land, og 3 klasser er blevet tilmeldt. 

Skolen har et samarbejde med Skibby aktive omkring indvielse af broen.  

 

Personale: 

Der er startet op med god energi. Der har været et godt kursus med Louise 

Klinge og lærerne har været på førstehjælps kursus. Nogle har syntes det tog 

meget tid. Lærerne på mellemtrinet har fået Ipads, som eleverne snart får. 

 

SFO: 

Der har været et projekt med skjoldungernes land. 

 

Sag nr. 2   Økonomi – Jimmy fremlægger status på forbrug 

 

Der er overforbrug på normering i foråret som skal hentes. Det meste er 

regnet ind i planlægningen, men der skal stadig hentes noget mere. Der er 

fokus på at nedbringe vikarforbruget.  

 

Sag nr. 3 Skolebestyrelsens deltagelse i forældremøder efter 

sommerferien. Vi afholder forældremøder på følgende datoer: 

 

Udskolingen – 20. august 2019  

Indskoling Skibby – 27. august 2019 

Skuldelev – 27. august 2019 

Dalby – 3. september 2019. 

Mellemtrin Skibby – 3. september 2019 

 

Hvem deltager fra skolebestyrelsen og skal der aftales et særligt indhold fra 

skolebestyrelsens side. 

 

6. årgang i Skibby vil gerne skrive sig ud af det de normalt ville sige til et 

forældremøde og holde et forældremøde på et andet tidspunkt/anden måde. 

Måske vil det gælde for alle fire 6. kl.  

 

Udskoling: Anne, Helle, og Marlene 

Indskoling Skibby: Anne (Marlene) 

Skuldelev: Brian 

Dalby: Randi, Tomas 

Mellemtrin Skibby: Anne (Marlene) 

 

Der skal tales om værdiregelsæt og forventninger mellem skole og hjem. Dertil 

skal der snakkes om, hvordan man italesætter og bakker op om skolen. 

 

Sag nr. 4 Trafikpolitik. Et hængeparti, som vi skal have sat i gang. Vi 

følger op på arbejdsgruppe og indhold. 

 

Der er et udvalg bestående af Marlene, Tomas og Klaus B. De sætter sig snart 

sammen. 
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Sag nr. 5 – Opfølgning på kursus med skole og forældre. Giver kurset 

anledning til ændret praksis i skolebestyrelsen? 

 

Anne og Klaus laver et udkast til hvordan der kan arbejdes med principper, og 

evalueres/følges op på dem. De kommer også med et forslag til hvordan det 

kan kobles med tilbagemeldinger fra MED udvalg osv. 

 

 

Sag nr. 6 – Ansættelsesudvalg. Vi har opslået en stilling til udskolingen. 

Karina orienterer om indhold og datoer for samtaler. Hvem fra 

bestyrelsen kan deltage? 

 

Ansættelsesudvalget består af Marlene, Helle, Anne og Brian  

 

 

Sag nr. 7 Lukket punkt  

 

Ingen sager. 

 

 

Sag nr. 8  Eventuelt  

 

Der er kommet ny skolepsykolog, Bente, til Fjordlandsskolen, og hun skal 

dække hele skolen, hvor der tidligere har været flere forskellige.  

 

Der skal planlægges skolernes motionsdag, og hvis der skal være samarbejde 

med Røde kors, skal det planlægges nu.  

 

 

 

  

 

 

 

 


