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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra møde på teams 

D. 23. januar 2023 kl. 17-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen - afbud 

Anne Hegestand  

Brian Nielsen - afbud 

Jimmy Petersen  

Kenneth Steen Jensen  

Katharina Manniche  

Henrik Jensen – suppleant  

Randi Petersen  

Rie Sørensen  

Tomas Jægerup - Afbud 

Jesper Højlund – suppleant  

Tina Kristensen  

Steffen Hansen – suppleant  

  

 

Inviterede:  

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

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

 

Nyt fra formand:  I næste uge har formændene møde med forvaltning og 

udvalget. Det er om nyt bedømmelsessystem for folkeskolen. Der er kommet 

en enkelt klage. Det er vigtigt at medarbejderne skriver ud i et sprog som alle 

kan forstå, også dem der ikke er fagpersoner.  

 

Skoleleder: Omorganisering for klub, 10. kl. og PPR. Stuk har skrevet og bedt 

om en redegørelse.   
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Nyt fra Skibby: Det er rart at der er kommet styr på ledelsen i Skibby. Der er 

nogle medarbejdere der begynder at være slidt. Der skal ansættes en ny i SFO. 

Der er terminsprøver i 8. og 9. kl.  

 

  

 

 

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

 

Der er på inklusion og normeringsdelen et overskud på 185.473 Der forventes 

et lille overskud på materialekontoen også.  

 

Sag nr. 3 – Økonomi – Jimmy fremlægger foreløbigt budget for 2023 og 

orienterer om budgetproces. 

 

Budgetprocessen for fagkonti er i gang. Der er frist til at give ønsker i morgen 

og der forventes at kunne lande et budget på torsdag. Der forventes et fald på 

2 klasser og 3 medarbejdere til sommer.  

 

Sag nr. 4 – Økonomi – Program for Stærkere Læringsfællesskaber. Et ben 

i analysen er økonomi og tildelingsmodeller. Jimmy fremlægger status 

på anbefalinger ang. Dette. 

 

Der snakkes om at lave flere mellemformer (gruppeordninger o.l.). Der bør 

laves en evaluering på de gruppeordninger vi allerede har f.eks. stjernegruppe 

og omkring 2. kl. i Dalby.  

 

Sag nr. 5 – Økonomi - dialog med bestyrelsen om Fjordlandsskolens 

ønsker til fremtidigt kommunalt budget. Målet er at klæde formanden 

på til den politiske dialog om budget 2024. 

 

 

 

Sag nr. 6 Evt. 

 

Kan man mærke den økonomiske krise? Er der børn der ikke får madpakker 

med o.l.? Lærerne bedes være opmærksomme.  

 

Hvor mange børn med udfordringer med udfordringer har vi, og får de hjælp? 

Der er stadig en lang sagsbehandlingstid, og der er ikke plads på specialskoler 

til de børn der bliver visiteret til det.  

 

Anne sidder i Skibbys aktives bestyrelse. Der har de fået en henvendelse om at 

vores elever smider en masse affald når de går i byen i spisepause. Kan elever 

samle skrald ind en gang i mellem? 
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