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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat til møde på teams 

D. 22. marts kl. 17.-19.30 på teams 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand  

Brian Nielsen   

Jimmy Petersen  

Kenneth Steen Jensen  

Katharina Manniche  

Henrik Jensen – suppleant  

Randi Petersen  

Rie Sørensen - afbud 

Tomas Jægerup -afbud 

Jesper Højlund – suppleant  

Tina Kristensen - afbud 

Steffen Hansen – suppleant - afbud 

  

 

Inviterede:  

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

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

 

Formand:  

Der har været dialog møde med skolechef og udvalget for skole, klub og SFO. Der skal spares 

penge i Frederikssund kommune og der er en bekymring for at det går ud over skoleområdet.  

 

Skoleleder:  

Fagfordeling er lige startet.  

 

Det der også fylder pt. er skoleplanen. Den vil der komme mere om på et kommende 
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skolebestyrelsesmøde.  

 

Der er et forventet merforbrug på skoleområdet på ca. 13. millioner i 2023. Udvalget har peget på 

at kommunen skal genåbne sit budget.  

 

Komponent har lavet en analyse af skoleområdet, som er blevet præsenteret for alle interessenter. 

Den sendes ud til skolebestyrelsen og vi tager den op på et kommende møde.  

 

Pengene til specialpædagogisk bistand vil nu blive sendt ud til skolerne, så de selv kan forvalte 

pengene. Skolens ledelse er gået i gang med at kigge på hvordan vi kan arbejde med 

mellemformer, til de elever der pt. modtager støtte eller specialpædagogisk bistand. Det tages op 

på skolebestyrelsesmødet i maj.  

 

Ledelsesstrukturen er ændret pr. 1. marts. Nu er der én pædagogisk leder for alle 3 SFO, med en 

souschef på hver afdeling.  

 

Nyt fra medarbejderne: 

Der har været lidt problemer med trivslen i Dalby, men det er forventningen at det går den rigtige 

vej på den lange bane. De er glade for deres nye pædagogiske leder.  

 

Det går godt i Skuldelev.  

 

I Skibby er der sket en større medarbejder rokade, hvor der er ændret på hvem der er på hvilken 

klasse. Der er ansat 2 lærere i udskolingen. Stillingen som børnehaveklasseleder bliver genopslået 

men er pt. dækket af en fast vikar.  

 

Der er trafikdag i næste uge for alle 3 afdelinger. 

 

 

Sag nr. 2  - Økonomi – Jimmy fremlægger status på regnskab 2022, samt status på budget 

2023  

 

Skolen havde i 2022 et overskud på ca. 369.000 og SFO på ca. 127.000. Det er dog usikkert om vi 

i år får lov til at overføre dem alle da kommunen lige har genåbnet sit budget, fordi der mangler 

penge.  

 

Budgettet for 2023 blev besluttet, men skolebestyrelsen syntes det er uholdbart i længden, at der 

skal spares på f.eks. ekskursioner.  

 

 

Sag nr. 3 – Revidering af princip for skole/hjemsamarbejde 

https://fjordlandsskolen.aula.dk/sites/fjordlandsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Pri

ncip%20samarbejde%20skole%20og%20hjem.pdf og princip for skole/hjemsamtaler 

https://fjordlandsskolen.aula.dk/sites/fjordlandsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Pri

ncip%20skole-hjemsamtaler.pdf. På baggrund af den nye meddelelsesbog skal 

princippernes revideres, så de passer til lovgivningen. Udkast til 2 nye principper 

fremsendes til bestyrelsen inden mødet. - dialog i bestyrelsen. 

 

Principperne blev godkendt, med følgende ændringer:  

 

https://fjordlandsskolen.aula.dk/sites/fjordlandsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%20samarbejde%20skole%20og%20hjem.pdf
https://fjordlandsskolen.aula.dk/sites/fjordlandsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%20samarbejde%20skole%20og%20hjem.pdf
https://fjordlandsskolen.aula.dk/sites/fjordlandsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%20skole-hjemsamtaler.pdf
https://fjordlandsskolen.aula.dk/sites/fjordlandsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%20skole-hjemsamtaler.pdf
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I princippet for skolehjemsamtalerne, bør ændres i fristen for hvor lang tid før meddelelsesbogen 

er klar, så der står at den skal være klar mindst en uge før, men at det tilstræbes at den er klar to 

uger før. 

I princippet for skolehjemsarbejde skal der henvises til principperne for kritisk kommunikation og 

skolens værdiregelsæt.  

 

Der laves et udkast til princip for meddelelsesbog, som tages op på mødet i maj. 

 

 

Sag nr. 4 – Procesplan klassedannelse kommende 7. klasse. Alle 4 nuværende 6. klasser er 

udfordret socialt og relationelt. Derfor ønskes vi at sammenlægge klasserne og danne nye 

klasser allerede pr. 1. maj. Vi ønsker at drøfte fremsendt procesplan med skolebestyrelsen 

inden processen går i gang – dialog med bestyrelsen. 

 

Klaus har været rundt og tale med lærerne på alle fire 6. kl. Her er meldingen at de ikke syntes at 

man skal lave klassesammenlægningen før sommerferien. Man kan lave klasserne klar til 1. juni så 

eleverne ved hvem de skal være sammen med efter sommerferien og så lave en masse 

brobygningsarrangementer i juni.  

 

 

Sag nr. 5 – brobygning 0.-5. klasse. Den kommende brobygning har givet en del bekymringer 

fra forældre og personale i forhold til brobygning for de mindste elever. Vi vil gerne drøfte 

brobygningen med bestyrelsen – kan vi starte med et ændre klassetrin eller kan 

skolebestyrelsen tage en dialog med forældregrupperne i de mindste klasser. 

 

Brobygningen blev aflyst for 0-3. kl., da der var for mange bekymrede forældre og medarbejdere i 

forhold til den foreslåede model. Der arbejdes nu på at lave en ny model kun for de større klasser, 

hvor det så blive et mere intensivt forløb.  

 

 

Sag nr. 6 Evt.  

 

Der var slået en stilling op som børnehaveklasseleder i Skibby, men den person man havde peget 

på sprang fra. Derfor slås stillingen op igen, og der er ansat en fast vikar frem til sommerferien. 

Skolen skriver en besked ud til forældrene om hvad planen er og hvordan der støttes op om 

klassen og børnehaveklasselederen. 

 

Planen er at skolebestyrelsesmøderne skifter imellem at være over teams og fysiske møder.   
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