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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra møde på Skype 

D. 24. marts 2021 kl. 17.-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand  

Brian Nielsen  

Helle Dissing        afbud 

Jeanette Nielsen  

Marion Valentin  

Jimmy Petersen 

Kenneth Steen Jensen 

Henrik Jensen 

Randi Petersen     afbud 

Rie Sørensen        afbud 

Tomas Jægerup    afbud 

 

Inviterede:  

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

 

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

afdeling Skibby, Dalby og Skuldelev - punkt til orientering. 

 

Anne har modtaget en mail fra den nye skolechef, om at deltage i netværk. 

Byens hus har modtaget penge til at de kan lave arkitekt projektet. 

 

Ledelse: Er i gang med at planlægge genåbning efter påske. Derudover er det 

test korpset og skoleplanen der fylder.  

 

Medarbejdere: Intet nyt. Der er en bedre stemning end tidligere, men der er 
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travlt fordi der hele tiden ændres i retningslinjer osv.  

 

Sag nr. 2  - Økonomi – Jimmy fremlægger et mere præcist resultat 2020, 

samt status på budget 2021.  

 

Skolen har i 2020 et overskud på ca. 201.000 kr. og SFO et underskud på 

ca. 65.000 kr. Samlet et overskud på 136.000 kr. Vi har bedt om at bruge 

dem på medarbejder pc, og får svar på om vi får dem overført i april.   

 

Vores normering i 2021 er indtil videre god, da vi pt. har flere ubesatte 

stillinger.  

 

Sag nr. 3  - Godkendelse af 2 principper, samt mødeplan. Udsat fra sidste 

møde – godkendelse 

 

I princippet omkring fordeling skal det være mere tydeligt hvad pædagogerne 

laver.  

 

De samarbejdspartnere der nævnes i forbindelse med skemalægning er ikke 

busser, men præster o.l. 

 

Lektiehjælp skal være en del af UUV, det står i loven. Der kan godt findes tid til 

det.  

 

 

Sag nr. 4 Brobygning og klassedannelse 6. årgang. Skolen fremlægger 

status for planlægning af brobygning og klassedannelse for dette 

skoleår. På grund af Corona har mulighederne for brobygning været 

begrænsede og skolen vil derfor lave en alternativ plan for brobygning 

frem mod sommerferien – orientering. 

 

Der er møde i morgen hvor planen skal udfyldes med flere detaljer.  

 

Sag nr. 5 – Skoleplan. Skolebestyrelsen orienteres om baggrund for 

skoleplan, samt indhold af skoleplan 2021/2022 for Fjordlandsskolen. 

 

Skoleplanen har sit udgangspunkt i lærernes overenskomstforhandlinger.  

 

Der har været møder med lærerne og planen skal justeres efter de 

tilbagemeldinger der kom her. 

 

Der kommer flere detaljer om naturfaglig indsats, med bl.a. makerværket, 

skjoldundernes land.  

 

Når den er færdig skal den ud til alle forældre.  

 

Sag nr. 6 Princip vedr. skole/hjemsamtaler – udkast til princip fremsendes 

inden mødet – en drøftelse og godkendelse. 

 

Opfølgning på skolehjemsamtaler og elevplan ønskes. 
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Sag nr. 7 – Covid-19 – nedlukning, genåbning, nødpasning og 

fjernundervisning. En drøftelse i bestyrelsen om status på 

nedlukningen – en drøftelse. 

 

5-9. kl. må komme ind 50% af tiden. Det bliver sådan at klasserne er inde på 

skolen hver anden uge. 

 

 

Sag nr. 8 – Budgetaftale 2021. Af aftalen fremgår det, at vi, i samarbejde 

med uddannelsesudvalget, skal arbejde med en indsats, som kan øge 

faglighed og trivsel i Skuldelev og Dalby. Dalby og Skuldelev 

fremlægge deres tanker og en proces drøftes – en drøftelse. 

 

I Skuldelev vil der arbejdes med udeskole, som skal gennemsyre hele 

afdelingen.  

I Dalby vil de arbejde mere projektorienterede og innovative. Det kan være 

med jord-til-bord, Makerværket osv.    

 

Sag nr. 9 Lukket punkt. 

 

Sag nr. 10 Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 


