
 

1/4 

Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra møde på Skype 

D. 18. november 2020 kl. 17.-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand: Mødte 17.30 

Bettina Sinnet: Afbud 

Brian Nielsen  

Helle Dissing: Afbud 

Jeanette Nielsen  

Marion Valentin  

Jimmy Petersen 

Kenneth Steen Jensen 

Henrik Jensen 

Randi Petersen: Afbud 

Rie Sørensen 

Tomas Jægerup 

 

Inviterede: pædagogiske ledere Skibby. 

Afbud Karina og Caroline. 

 

Sofie Ustrup og Ida fra Dalby (elever) 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

 

Sag nr. 1 – deltagelse af elevrådsrepræsentant fra Dalby, som gerne til 

tale med bestyrelsen om legeredskaber fra Ferslev. Bestyrelsen har 

tidligere drøftet sagen med elevrådet og dette er en opfølgning på 

denne drøftelse.  

 

Elevrådet fra Dalby ønsker at høre om de kan få flyttet legeredskaber fra 

Ferslev til Dalby. Klaus undersøger det på onsdag, og melder tilbage til 
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skolebestyrelsen. 

 

De syntes ikke der bliver gjort ordentligt rent på toiletter m.v. Det bliver taget 

op på næste elevrådsmøde sammen med Klaus og en repræsentant for 

rengøring.  

 

De har et ønske om levering af mad til afdelingen. Det har været forsøgt fra 

frokostboden, men der var så lille en omsætning at det ikke var rentabelt. 

 

 

Sag nr. 2 – Nyt fra elevråd, formand, ledelse, personale, samt nyt fra 

afdeling Skibby, Dalby og Skuldelev - punkt til orientering.  

 

Formanden: 

Anne snakkede med Jan Milant inden han stoppede. Derudover er der arbejdet 

med at få fortalt de positive historier. 

 

Ledelse: 

Klaus har skrevet ud i går. Der er en elev mere der er smittet i Dalby. Der 

kommer snart nye møbler.  

 

Medarbejdere: 

Der er indtil videre ikke flere smittede blandt personale i Dalby. De får flere nye 

elever i Dalby. Corona fylder meget.  

 

SFO: Skuldelev bliver renoveret. 

 

 

Sag nr. 3  - Økonomi – Jimmy fremlægger status på forbrug 2020.  

 

Vi har stadig penge tilbage i årets budget. Vi har sat gang i bestilling af engelsk 

bøger til mellemtrinet i Dalby og Skuldelev, Tysk bøger i Skibby og 

idrætsmaterialer i Skuldelev.  

Det næste vi sætter i gang er opmaling af ”leg på streg” banerne på de 3 

afdelinger. 

 

 

Sag nr. 4  - Princip vedr. rygning. I skal drøfte en justering/revidering af 

princippet. Udkast til princip fremsendes inden mødet. Samtidig gives 

en tilbagemelding til bestyrelsen om undervisning sidste skoleår – 

drøftelse og godkendelse. 

 

Princippet blev godkendt og bliver taget op igen til marts, da kommunens 

retningslinjer ændrer sig der. 

     

 

Sag nr. 5 – Princip vedr. tilsyn. Med henblik på at understøtte, at skolens 

tilsyn med eleverne overholder bekendtgørelsen om tilsyn, gennemgås 

princip om tilsyn og princippet tilpasses. Et udkast til princip sendes til 

bestyrelsen inden mødet. En drøftelse og godkendelse 
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Der er et ønske fra udskolingen om at eleverne får lov til at forlade skolen i 

frikvarterer og mellemtimer. 

Der afventer afklaring på hvilke konsekvenser det vil medføre, og punktet blev 

udsat til næste møde. 

Der skal måske tilføjes noget omkring de kørselsberettigede elever, hvor 

skolebussen kommer i lang tid før eller efter skoletid. 

 

 

Sag nr. 6 –Brobygning 6. årgang. På grund af Corona og retningslinjerne 

fra SST, kan der ikke gennemføres brobygningsaktiviteter, som vi har 

gjort tidligere, hvor eleverne har mødtes på de forskellige afdelinger og 

lavet brobygningsaktiviteter. Bestyrelsen drøfter, hvordan vi i 

stedet/alternativt kan understøtte relations dannelse på tværs af 6. 

årgang på vores 3 afdelinger. 

 

Der bliver foreslået at lave nogle ting digitalt, Det kan f.eks. være at spille 

sammen i grupper.  

 

Der er forslag om at de kan mødes udendørs. Der er dog problemer med 

transport, og blanding af eleverne pga. covid-19. 

 

Der bliver også foreslået at de kan mødes i et stort lokale, biografen i Skibby 

e.l. hvor de sidder ned og kigger i samme retning.  

 

Klaus holder et møde med 6. kl. lærere.  

 

 

Sag nr. 7 Corona – Covid-19. Der ønskes en dialog i bestyrelsen om 

retningslinjer/foranstaltninger på skole og SFO i forhold til håndtering 

af sygdommen og smitterisiko. 

 

Skolen har øget fokus på afspritning. 

 

Der skal kigges på antallet af håndvaske i underetagen i blok 11 i skibby. Klaus 

har møde i næste uge. 

 

De udendørs håndvaske er blevet nedlagt, da de mest blev brugt til vandleg 

osv. og der kunne komme problemer med dem når frosten sætter ind.  

 

Klaus skriver ud til hele skolen om de smittetilfælde der er i Dalby pt.  

 

Tilbagemeldingen fra rengøringsselsabet er at de gør rent som de skal, inklusiv 

afspritning af flader. 

  

 

Sag nr. 8 Lukket punkt. 

 

Ingen punkter 
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Sag nr. 9 Eventuelt. 

 

Der ønskes en tilbagemelding på hvad der skete omkring kommunens budget 

og opfordringen til at skrive høringssvar. Anne arbejder på det. 

 

Elever der stopper har ikke længere adgang til deres gamle filer i office365 og 

minuddannelse. De skal derfor have en påmindelse om at downloade de ting 

de vil gemme inden de stopper. 

 

Frokostboden lukker formentligt ved årsskiftet.  

 

Der skal stadig være et fokus på at tale pænt, og det gælder for både elever 

og personale.  

 

 

 

 

 

 

 


