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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Dagsorden til møde i Skuldelev 

D.18. september 2019 kl. 17.-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen 

Anne Hegestand  

Bettina Sinnet  

Brian Nielsen  

Helle Dissing 

Marlene Munk 

Jeanette Nielsen  

Marion Valentin  

Jimmy Petersen 

Karen Thanning 

Henrik Jensen 

Randi Petersen  

Rie Sørensen 

Tomas Jægerup 

 

Inviterede: ledelse 

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

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

afdeling Skibby, Dalby og Skuldelev - punkt til orientering – 15 min. 

 

Anne er i dialog med de andre formænd om høringsvar.  

Orientering om Skoleboden -  Kamilla holder skansen indtil videre i 

kantinen -  

 

(Nyt fra afdelingerne) Punktet skydes til skriftlig tilbagemelding fra de 

respektive ledere 
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Sag nr. 2   Økonomi – Jimmy fremlægger status på forbrug.– 15 min. 

 

Sag nr. 3 Høringssvar budget – skolebestyrelsen skal senest d. 22. 

september aflevere et høringssvar – brainstorm og dialog med 

formanden - 60 min 

 

MED-udvalg laver også et høringssvar – Personalet er bekymret ift. 

antallet af varme hænder (Rammebesparelser, Lukkedage, ) 

 Antallet af lukkedage lægger nu beslag på næsten 7 ugers ferie. 

Spørgsmål til behovspasning – Betyder det at der altid er en af 

Hornsherred-SFO’erne åben? 

 

Besparelse på de pædagogiske ledere – Dette vil gøre adgangen til 

lederen i dagligdagen svær – De pædagogiske ledere har i forvejen 

mange opgaver – Det anbefales at de pædagogiske ledere registrerer 

deres tid, for at tydeliggøre mængden af opgaver. 

 

Lukning af Tumlebo – Besparelse af UUV – (Positiv – Dækning af 

underskuddet på inklusionskonto) –  

Brugerbetaling falder og det gør kvaliteten også. 

Lukkeuger – Fravalg.. 

Mangel af prioriteret støtte ved overgange eksempelvis fra børnehave 

til skole. 

Valgfag er potentielt eksamensfag – dette udfordres af besparelserne. 

 

Flexture – Busdriften er blevet alvorligt udfordret i forvejen ifm. 

Kommunebussen. 

 

(Positiv) Ny busrute fra Kirke Hyllinge til Vinge er et plus – 

Prioriteringen af penge til vedligehold til legepladser. 

 

Det forventes at ALLE læser og svarer på det udsendte udkast. 

 

Sag nr. 4 – spisning – 15 min 

 

Sag nr. 5 – Princip om kommunikation v/Aula. Forventet opstart af Aula er 

uge 43 – der skal godkendes et princip inden. Udkast til princip er 

udsendt sammen med dagsordenen – 15 min 

 

Punktet drøftedes  

 

Klaus B. Det er vigtigt at skolebestyrelsen samlet går ud med en 

anbefaling til alle forældre om at downloade app’en. Da dette er 

kronen på værket (AULA) 

 

Der diskuteredes for og imod en generel anbefaling/ et krav.. 

 

Jimmy undersøger mulighederne for at føre tilsyn med brug af AULA. 

 

Skolebestyrelsen forventer at medarbejderne på Fjordlandsskolen, (0.-
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9. kl) på ugebasis orienterer om det der foregår de respektive klasser i 

kommende uge. Også om planlagt fravær. 

 

Forældreansvar – Mindst en forælder forventes på daglig basis at 

orientere sig i AULA. – Plus en gang i weekend. 

 

Tilsyn – første tilbagemelding efter 3 måneder efter AULA-launch. 

 

 

Sag nr. 6 – Princip om kontaktforældre – en revidering af allerede 

eksisterende princip. Nuværende princip er udsendt sammen med 

dagsordenen - 10 min 

      

           Rettelse – Det er personalets ansvar at registrere kontaktforældrene 

           senest inden første skolebestyrelsesmøde efter forældremødet. 

 

           Klaus B. skriver ud til personalet. Der meldes tilbage på kommende         

           skolebestyrelsesmøde. 

           Principper sendes ud med kommende nyhedsbrev i november. Lene     

           (Sekretær) skriver ud til de valgte kontaktforældre. 

 

           Hvordan lever personalet op til principperne om personalets deltagelse   

           i arrangementer? (Tilstræber -> prioriterer) 

            

Nogle punkter fra medarbejderne drøftes i MED 

 

Sag nr. 7  - godkendelse af årshjul for principper – 5 min 

 

Der er principper der skal opdateres og nogle der skal udformes – 

Mobiltlf. skydes til næste møde – Toning af udskoling forklaredes -  

 

Sag nr. 8 Lukket punkt – 0 min 

 

Sag nr. 9  Eventuelt - 15 min 

 

Opdateret princip for rygning diskuteredes – Kan princippet styrkes ift. 

strengere krav ifm. arrangementer, rygning omkring skolen for 

personale – Vedtaget..  

 

Hvem brænder for at sidde i Campus U10’s bestyrelse? – PT. ingen der 

melder sig. 

 

Hærværk på cykler i Skibby – Den verserende sag er i gang med at 

blive løst.. Spørgsmål til forskel på cykler og telefoner – Klaus B 

undersøger nærmere. 

 

600000 kr til børn og unge i Skibby og omegn. Forslag indsendes til 

kommende uge. 

 

Busser – Det kan pt. ikke lade sig gøre ift. 13 pauserne. Vi er i dialog 
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om at ændre tiderne fra 01.01.2020. 

 

Spisning i pauser i Dalby? Er tidligere behandlet på 

skolebestyrelsesmøde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


