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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra møde på Skype 

D. 26. april 2021 kl. 17.-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand  

Brian Nielsen  

Helle Dissing 

Jeanette Nielsen  

Marion Valentin   afbud 

Jimmy Petersen 

Kenneth Steen Jensen 

Henrik Jensen 

Randi Petersen  

Rie Sørensen 

Tomas Jægerup 

 

Inviterede:  

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

 

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

afdeling Skibby, Dalby og Skuldelev - punkt til orientering. 

 

Elevrådet har været samlet i kort tid. De har fået nogle penge til en indsats for 

at hjælpe med trivslen.  

 

Der er kommet nogle penge til byens hus. Nu skal de have fundet en arkitekt, 

til det videre arbejde. Anne har indkaldt til et møde med de andre 

skolebestyrelsesformænd.  
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Ledelsen har travlt med at der hele tiden kommer nye retningslinjer osv. Der er 

travlt med fagfordelingen. Der skulle have været et kontaktforældremøde, men 

i stedet holder Klaus og Anne digitale dialog møder med forældrene. 

 

Medarbejder oplever også travlt med nye retningslinjer og ændringer i 

reglerne. Det er svært at se en god måde at gøre det på, med hjemme en hel 

uge,   

 

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

samt status på budget 2021.04.26 

 

Vi forventer at byrådet godkender overførsel af overskuddet fra sidste år, da 

økonomiudvalget har indstillet til det.  

 

Sag nr. 3 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. 

 

Skolen forventer at kunne starte med brobygnings aktiviteter i uge 19. Der er 

planer for en aktivitet om ugen i ugerne 19-22.  

 

Sag nr. 4 – Redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Fjordlandsskolen er på baggrund af forskellige af skolens resultater 

anmodet om en redegørelse. Materialet er fremsendt til bestyrelsen d. 

7. april 2021. Materialet gennemgås og en redegørelse drøftes. 

 

Der arbejdes på at lave en redegørelse. Vi skal forklare hvordan det er 

lykkedes os at løfte niveauet fra 8. kl. nationale test til 9. kl. afgangsprøver.  

 

Sag nr. 5 Princip vedr. kontaktforældre – udkast til princip fremsendes 

inden mødet – en drøftelse og godkendelse. 

 

Klaus og Anne laver nogle rettelser ud fra tilbagemeldingerne. Herefter 

godkendes det på mail.  

 

Sag nr. 6 Status på fagfordeling. Skolebestyrelsen får en orientering 

omkring den aktuelle status på fagfordeling for skoleåret 2021/2022. 

Herunder en orientering i forhold til aktuelle vakante stillinger. – en 

orientering. 

 

Fagfordelingen er godt i gang og vi er ca. 95% færdig. Der er slået 3 

lærerstillinger op i Skibby, og der bliver snart slået en stilling som 

børnehaveklasse leder op. Dertil kommer 1-2 stillinger til Makervejleder og 

fagligt løft.  

Ved de stillinger der lige er slået op, vil der blive holdt løbende 

ansættelsessamtaler.  

Det er et ønske at eleverne ikke har et afgangsfag som fysik/kemi på 9. årgang 

fredag eftermiddag.  
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Sag nr. 7 – Covid-19 – nedlukning, genåbning, nødpasning og 

fjernundervisning. En drøftelse i bestyrelsen om status på 

nedlukningen – en drøftelse. 

 

Der bruges en del tid på at drøfte med eleverne hvordan det er at leve med 

Covid-19. De fleste børn kan efterhånden deres CPR nr. selv, når de skal 

udfylde deres testseddel. 

 

Sag nr. 8 Lukket punkt. 

 

Ingen punkter. 

 

Sag nr. 9 Eventuelt. 

 

Der er kommet mange kommentarer fra lærerne på de principper der blev 

besluttet på sidste møde. Så de skal nok revideres en smule. 

Fremover vil Klaus sende principperne ud til medarbejderne inden de kommer 

op til skolebestyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 


