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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra Skype møde 

D. 21. oktober 2020 kl. 17.-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand  

Bettina Sinnet afbud 

Brian Nielsen afbud 

Helle Dissing 

Jeanette Nielsen 

Marion Valentin  

Jimmy Petersen 

Kenneth Steen Jensen 

Henrik Jensen afbud 

Randi Petersen  

Rie Sørensen afbud 

Tomas Jægerup afbud 

Simone fra elevrådet 8. kl.  

 

Inviterede: pædagogiske leder Dalby 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

 

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

afdeling Skibby, Dalby og Skuldelev - punkt til orientering 

 

Elevråd: 

De snakker om regler 

 

 



 

 

2/4 

 

Formand: 

Direktør og skolechef er stoppet. 

 

Ledelse: 

Corona fylder stadigvæk meget. 

Vi har bestilt møbler for 2,8 millioner. 

Der skal drøftes den nye arbejdstidsaftale. 

 

Personale: 

Der er ansat to naturfagsvejledere i 3 måneder. De er der for at lave et løft i 

naturfag, og der er budget til dem fra en central pulje. 

De vil i udskolingen drøfte tilsyn, da de har svært ved at holde nogle af 

eleverne på matriklen.  

Der er nye legeting i skolegården i Skibby 

 

Afdelingerne: 

Dalby prioriterer matematik i år. 

 

 

 

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

 

Orientering givet  

 

 

Sag nr. 3  - Princip vedr. ordblindhed og talblindhed. Med henblik på at 

sikre, at elever på Fjordlandsskolen med ordblindhed og talblindhed 

udarbejder skolebestyrelsen et princip for skolens arbejde med 

ordblindhed og talblindhed. Et udkast til princip udsendes inden mødet 

– drøftelse og godkendelse 

 

Der skal stå noget om afgangsprøver. Der mangler noget om støtte til 

forældrene i forhold til at finde passende læsemateriale osv. 

 

Godkendes endeligt på mail 

 

 

Sag nr. 4 – Princip vedr. skolens arbejde med elevernes udvikling i faglige 

og sociale fællesskaber. Med henblik på at understøtte, at der skabes 

faglige og sociale fællesskaber og dermed et inkluderende 

læringsmiljø, skal skolebestyrelsen udarbejde dette princip. Et udkast 

til princip sendes til bestyrelsen sammen med dagsordenen. En 

drøftelse og godkendelse. 

 

Det må godt strammes op. Anne sender et forslag til Klaus. Bør der stå noget 

om ugeplaner osv.? 

 

Godkendes endeligt på mail 
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Sag nr. 5 – Drøftelse af mappe til kontaktforældre – og eventuel 

planlægning af et arrangement med kontaktforældrene. – drøftelse 

 

 

 

Klaus undersøger om alle klasser har meldt ind om kontaktforældre.  

 

Klaus melder ud til kontaktforældre om hvad de må, her under Corona. 

 

Tages op igen, når der kan planlægges et møde eller arrangement.  

 

 

Sag nr. 6 – orientering og en tilbagemelding til bestyrelsen på omlægning 

af uuv til to-voksentimer for skoleåret 18/19 – punkt udsat fra sidste 

møde. Skolebestyrelsen har skriftligt modtaget en oversigt, som vi kort 

gennemgår. – en orientering 

 

Vi skal blive bedre til at fortælle de gode historier om f.eks. når der er to-

voksne.  

 

 

Sag nr. 7 – Budget 2021-2024. Budgettet er vedtaget inden 

bestyrelsesmødet og det gennemgås og konsekvenser for 

Fjordlandsskolen drøftes i bestyrelsen – drøftelse 

 

Vi er sluppet nådigt igennem budgetprocessen.  

 

Der er fremadrettet et fokus på hvordan de små afdelinger klarer sig. 

 

Anne skriver ud til forældrene. De var blevet bedt om at engagere sig, så de 

bør få en tilbagemelding om resultatet.  

 

 

Sag nr. 8 Lukket punkt 

 

Ingen punkter 

 

 

Sag nr. 9 Eventuelt. 

 

Ny politisk liste i kommunen, har skrevet om hvor dårligt skoleområdet klarer 

sig i kvalitetsrapporten. Vi svarer ikke som skolebestyrelse, men lader 

forvaltning eller politikere svare. 

 

Der er startet en lille gruppeordning omkring 0. kl. i Dalby. Det drejer sig om 

nogle elever med særlige behov. Det gør at der kan være to på klassen hele 

tiden. Der arbejdes med holddeling m.m. 

 

Skolebestyrelsen var rundt på forældremøder. Forældrene i Dalby blev spurgt 
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til hvorfor en del elever fra de små afdelinger ikke går videre til Skibby i 

udskolingen. Der var flere forskellige grunde, men vi vil gerne arbejde på at de 

bliver på skolen. 

 

Skolen holder de fleste af deres møder virtuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


