
 

1/3 

Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra møde på Skype 

D. 21. januar 2021 kl. 17.-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand  

Bettina Sinnet  

Brian Nielsen  

Helle Dissing 

Jeanette Nielsen  

Marion Valentin  

Jimmy Petersen 

Kenneth Steen Jensen 

Henrik Jensen 

Randi Petersen  

Rie Sørensen 

Tomas Jægerup 

 

Inviterede:  

Helle Brunshøj 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

 

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

afdeling Skibby, Dalby og Skuldelev - punkt til orientering. 

 

Intet nyt fra elevrådet, de er hjemsendte. 

 

Nyt fra formanden: 

Savner et skriv fra den nye skolechef. 

 

Nyt fra ledelsen: 
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Helle skriver ud til de elever der møder frem til nødpasning i Dalby, at de helst 

skal have høretelefoner med. 

 

Der bliver lagt op i sagsfremstillingen til uddannelsesudvalget at der laves 3 0. 

kl. i vores distrikt. Hvis det bliver besluttet vil det betyde at 7 elever der ønsker 

Skibby, skal flyttes til en af de andre afdelinger. Alternativt skal vi oprette 4 

klasser. 

Der kommer en pædagog med fra børnehaven, nogle timer om ugen i den 

første tid. 

  

 

Sag nr. 2  - Økonomi – Jimmy fremlægger status på forbrug 2020, 

forventet resultat 2020, samt orientering om budgetproces 2021.  

 

Det foreløbige resultat for 2020 viser et overskud på ca. 173.000 kr. 

 

Vi er i gang med budgetprocessen for 2021. Der er møde om det på tirsdag. 

  

 

Sag nr. 3  - Retningslinje for forældres brug af mundbind, når de skal ind 

på skolen. Det nationale krav om brug af mundbind gælder ikke på 

skolen og det er op til skolen i samarbejde med skolebestyrelsen af 

beslutte i hvilket omfang forældrene skal anvende mundbind når de 

skal bevæge sig ind på skolen. Udkast til retningslinje fremsendes 

inden mødet. 

 

Retningslinjen blev godkendt.  

 

Sag nr. 4 Princip vedr. SFO. I henhold til folkeskolelovens § 44, stk.8 skal 

skolebestyrelsen udarbejde princip for SFO. Udkast til princip 

fremsendes til bestyrelsen inden mødet. I forbindelse med behandling 

af princippet ønsker bestyrelsen en tilbagemelding fra Hanne og Helle 

om SFO – økonomi, medarbejdertrivsel, ressourceudfordringer mm. – 

en drøftelse og godkendelse. 

 

Sammen med princippet er der en mål og indhold beskrivelse og et 

velkomstmateriale. De beskriver pædagogikken. Der skal i princippet være et 

link e.l. til mål og indholdsbeskrivelsen og den anden vej. 

 

Det skal på hjemmesiden. 

 

Princippet blev godkendt.  

 

 

Sag nr. 5 - Princip vedr. inddragelse af forældrene i skolens liv og barnets 

skolegang. Forældrenes deltagelse i barnets skolegang skal sikre, at 

skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns 

faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. Forældrenes 

deltagelse i skolens liv skal styrke opbakningen til skolen og 

fællesskabet i barnets klasse. Udkast til princip fremsendes til 
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bestyrelsen inden mødet. 

 

Klaus reviderer det og sender det ud igen. 

 

 

Sag nr. 6 – Covid-19 – nedlukning, nødpasning og fjernundervisning. En 

drøftelse i bestyrelsen om status på nedlukningen. 

 

Der er i skolebestyrelsen en bekymring for elevernes eksamen, på grund af den 

undervisning der er foregået under corona.  

  

 

Sag nr. 7 Lukket punkt. 

 

 

Sag nr. 8 Eventuelt. 

 

Der har været indbrud i Skibby, men tyven er fundet og tyvekosterne er på vej 

tilbage. 

 

Omkring brande i Skuldelev er der ikke sket en opklaring. 

 

 

 

 

 

 

 


