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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra møde i Skuldelev 

D. 15. december 2022 kl. 17-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand  

Brian Nielsen   

Jimmy Petersen  

Kenneth Steen Jensen 

Katharina Manniche 

Henrik Jensen - afbud 

Randi Petersen  

Rie Sørensen  

Tomas Jægerup 

Jesper Højlund – afbud 

Tina Kristensen - afbud 

Steffen Hansen - suppleant 

  

 

Inviterede: Ledelse: Rie, Helle og 

Hendrikje. 

 

Der serveres lidt mad undervejs. 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

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

 

Jesper og Marianne kom og fortalte om skolepatrulje og færdsel. 

 

Nyt fra formand: Slut januar er der et formandsmøde med 

skolebestyrelsesformænd, skoleledere og politikere. 
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Nyt fra skolens ledelse: Fra uge 12 begynder vi at lave brobygning fra 0.-5. kl. 

hvor hver årgang mødes én dag, på den samme matrikel.   

 

 

 

Sag nr. 2  - Økonomi – Jimmy fremlægger status på budget 2022.12.12 

 

Skolen ser ud til at lave et overskud. Underskuddet på inklusionspuljen er 

mindre end forventet og det er primært det der gør at skolen har overskud, da 

vi har holdt normering tilbage til at dække det forventede underskud på 

inklusionspuljen.  

SFO ser ud til at komme ud med et underskud. 

 

De sidste par år har man, når året er gjort helt op, set på skole og SFO som en 

samlet enhed, så underskud på den ene del dækkes af overskud på den anden 

del.  

 

 

Sag nr. 3 – Status på proces vedr. opdatering af hjemmeside v/Helle 

Brunshøj Hansen. 

 

Der er status quo. 

 

 

Sag nr. 4 –Planlægning af møde med kontaktforældrene foråret 2023 – 

dialog om emne/oplægsholder. 

 

Ideer: Rasmus Ahlenkær, Stærkere læringsfælleskaber, Peter Lund Madsen. 

 

Måske det skal deles i 0-6. kl. og 7-9. kl.? 

 

 

Sag nr. 5 – dialog med bestyrelsen om Fjordlandsskolens struktur og 

ledelsesvilkår.  

 

Det er svært at være pædagogisk leder, fordi der er så mange børnesager, og 

det opleves at der ikke kommer ret meget hjælp fra CFR og PPR (socialrådgiver 

og psykologer) 

 

Fjordlandsskolens struktur er også medvirkende til at det er svært at drive 

skole, med f.eks. de mange små SFO der er svære at drive pædagogisk og 

økonomisk.  

 

Sag nr. 6 Evt. 

 

Facebook: Der skal sikres at der er samtykke til at lægge billeder af børn ud på 

Facebook. Ledelsen kigger på procedure.  
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