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Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra møde i Skibby 

D. 30. august 2021 kl. 17.-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand  

Brian Nielsen   

Helle Dissing 

Jeanette Nielsen  

Marion Valentin  

Jimmy Petersen  

Kenneth Steen Jensen 

Henrik Jensen 

Randi Petersen  

Rie Sørensen  

Tomas Jægerup  

 

Inviterede:  

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

 

Sag nr. 1 – Nyt fra elevråd, formand, ledelse – herunder orientering fra 

personale, samt nyt fra afdeling Skibby, Dalby og Skuldelev - punkt til 

orientering. 

 

Der er ikke valgt et elevråd endnu.  

 

Formand: Der er høring til budget 2022 og Anne prøver at koordinere 

høringssvar. 

 

Ledelse: Vi er kommet godt i gang, men har nogle udfordringer. Vi mangler 
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bl.a. pc i udskolingen. Der er ansat en del nye medarbejdere, men der mangler 

stadig en i udskolingen. Der har været et par covid-19 tilfælde som har gjort at 

2 årgange i Skibby var hjemsendt i sidste uge. Der er søgt støtte på 2 elever i 

0. kl. hvor der også er givet timer til støtte i SFO. 

Der er i år ikke blandet eleverne på den nye 7. årgang. Det har her i starten 

givet mere ro.  

 

Medarbejdere: Der er kommet en del nye kollegaer i Skibby. Fagfordelingen i 

Skibby er kørt godt, men skemalægningens processen har været dårlig. 

Processen er kørt godt i Dalby og Skuldelev.  

Skoledagen er blevet kortere for eleverne og det giver dem mere overskud, og 

det smitter også af på lærerne.  

 

 

 

 

Sag nr. 2  - Økonomi – Jimmy fremlægger status på budget 2021, samt 

budget 2021 til godkendelse af bestyrelsen. 

 

Budgettet blev godkendt. 

Normeringsregnskabet for det første ½ år er godt, men det er på den 

ærgerlige baggrund at vi har haft ubesatte stillinger. Vi har et overforbrug på 

inklusionspuljen og det beløb vil være stigende i andet halvår, da vi giver støtte 

til elever der ikke er visiteret til støtte.  

SFO har et overforbrug pga. corona.   

 

 

Sag nr. 3 Temadrøftelse – skolebestyrelsens lobbyisme: Oplæg v/Klaus: 

Hvordan bruger vi strategisk skolebestyrelsen til at styrke 

Fjordlandsskolen: herunder drøftelse af hjertesag, hvilke lokalpolitiske 

aktører skal vi have i brug, kan vi skabe nogen alliancer, hvilke 

platforme skal vi bruge og hvordan fordeler vi opgaverne – dialog og 

beslutning. 

 

På hver afdeling opsættes en planche e.l. hvor medarbejderne kan opsætte 

post-it med alle de gode ting de gør. Det samles op igen på næste 

skolebestyrelsesmøde. 

 

 

Sag nr. 4 Høringssvar budget 2022 

 

MED udvalget er i gang med at lave et høringssvar.  

Anne laver et udkast til høringssvar, som hun rundsender til godkendelse. 

 

 

Sag nr. 5 Lukket punkt. 

 

Sag nr. 6 Eventuelt. 

 

Der er igen i år problemer med buskørsel til og fra skolen, hvor nogle børn 
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sidder med lang ventetid.   

 

 

 

 

 

 

 


