
Fjordbakkeskolens Skolebestyrelse                     

 
Dagsorden møde 17. september 

Bestyrelsesmødet den 17/9 2019 kl. 19.00-21.00 i Skærbæk 
Medlemmer af skolebestyrelsen: 
 
Elever: Miké 9.b, Nicolai 9.a 
Forældre: Karina Bukh, Ditte Dall, Ulrich Nicolaisen, Karina Borgaard, Lise Jensen, Michael Rix, Frank 
Hansen 
Personale: Mette Philipsen, Pia Storm Pedersen 
Ledelse: Jens Bay, Poul Jacobsen  

Fraværende:  
 

 
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.  

Er godkendt og lagt på hjemmesiden samt på Forældreintra. 

2. Godkendelse af dagsorden.  
 
        Godkendt 
 

3.        Nyt fra eleverne:  
 
              Et elevrådsmøde- valg af formand og næstformand, som blev Mike og Nicolai fra Taulov. 
              Vil gerne lytte til, hvad de andre elever har at sige. 

Nyt fra medarbejderne:  
Fælles emneuge 39 – ellers ingenting. Carsten Jensen har brækket benet og forventes tilbage om 
ca. 4 uger. 
 
Nyt fra ledelsen - herunder: 

- Personalenyt – ansættelse af indskolingspædagog – Winni Nielsen ansat pr. 1/10 
- Status økonomi – regner med en balance på ca 0 kr – er selvfølgelig usikkert endnu, men satser på 

det. Det gælder for hele Fjordbakkeskolens regnskab for 2019. 
- Program for læringsledelse – kortlægning T3 – orientering og appel. 

Forældrebesvarelsen er lidt uheldigt startet op – der er kun udsendt et unilogin pr barn og det er 
tilfældigt, om det er far eller mors unilogin. Det ligger udenfor skolens indflydelse og 
handlemulighed. 
Forskellige undersøgelser – bl.a. fra klasselærere, lærere, pædagoger, forældre og ledelse. 

- Fællesrådsmøde 0.-18 år – 9. oktober – udsat – forslag sendt 28/1 17.00 – svar kommer senere. 
- Kommunale budgetter og høringsperiode (23/9-11/10) – ekstra møde eller mailhøring?  

Skolebestyrelsen vil gerne mødes en times tid for at drøfte udkastet til et høringssvar. 
Budgetforslaget sendes ud til bestyrelsen den 23/9 og skolebestyrelsen indkaldes inden fristens 
udløb. 

4. Evaluering - forældremøder 
Skolebestyrelsen evaluerer de afviklede forældremøder og samler op på punkter fra forældrene. 
Forslag ledelse: Indkald af fokusgruppe forældrerådsrep. til fokusgruppeinterview vedr. 
forældremødernes indhold, form og afvikling. 
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I 3. klasse (klub) skal der vælges en 5 dages-ordning – i 4. og 5. klasse kan vælges mellem 3 eller 5 
dages uge. Kan det ikke blive det samme for 3. klasse? Mange vælger klub fra pga. at 5 dage er for 
meget, blev der udtrykt for en del forældre på 3. årgang. 

       I 6. årgang ønskede en enkelt far at eleverne stadigvæk kunne gå i fakta. 
       Elevplanerne er ikke gode – Meebook er ifølge forældrene  kvalitetsmæssigt ikke bedre end ”de 
       gamle” elevplaner.  
       Ros til skolebestyrelsen vedr. sundhedspolitik og unge-miljø repræsentanternes tilstedeværelse på 6.  
       årgangsmøde. 
       ”Det forbudte hjørne” – undersøges nærmere. 
        Datoerne sendt ud før sommerferien – rart for forældrene. 
        En ide om at invitere en udvalgt forældregruppe ind til et fokusgruppeinterview til at lave kvaliteten   
        endnu bedre. Forslaget godkendt. 
          

5. Temapunkter i skoleåret 2019/2020 
Som aftalt på augustmødet drøfter skolebestyrelsen, hvilke tema – og orienteringspunkter, man 
ønsker belyst hen over skoleåret. 
Skolebestyrelsen synes, at det er en god ide. Hvilke forslag har vi til temaer: 
Klubben og SFO er med i årshjulet. Inklusion – sundhedspolitik – de forskellige ledere ønskes med en 
gang om året. Kan vi invitere en ekspert til et møde? Kan vi være den som sætter en retning for 
noget nyt – ny måde at tænke på. Simon fra UU blev nævnt som gæsteforlæser – 
karriereplanlægning deltager 7. klasse i og er den første skole i Fredericia, 
Makerspace – virksomhedsadoption. 
 

6. Transportvaneundersøgelse (se bilag) 
Vi drøfter den kommunale transportvaneundersøgelse (elevers transport til og fra skole) og binder 
resultatet op på en kommende sundhedspolitik (se næste punkt). 
Laves i matematik på 6. årgang og skal i gang på tredje år. 
Relevante sider fra rapporten sættes på Facebook til orientering. 
 
 
 

7. Sund Skole  - temapunkt 
Udvalget præsenterer sit udkast til ny sundhedspolitik på baggrund af drøftelser og høringer (se 
bilag, der bør læses inden mødet). Der træffes endelig afgørelse og planer for videre formidling til 
forældre, elever og medarbejdere. 

       Forslaget er godkendt og udvalget roses for et godt stykke arbejde efter mange gode indspark fra  
       forældre, personale og elever. (De røde linjer slettes i forslaget). 
       Selve håndteringen af hensigten i Sundhedspolitikken drøftes med personalet på et møde. 
       Sendes ud som orientering til elever og forældre i uge 42 – og lægges på nye hjemmeside som fast  
       punkt. 
  
 

8.  Eventuelt 
 
Spørgsmål om skolegårdsregler i Taulov – stilles til lærere-ledelse. 
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Aula – internt information direkte – indirekte info samles i en gruppe, som forældre frivilligt melder 
sig til. 
Opfordring til videopræsentation af nyhedsbrev m.m. 

 

Ekstraordinært møde i forhold til høring vedr. det kommunale budget 2020 – Jens indkalder. 

Næste SB-møde er den 30. oktober 19.00-21.00 i Taulov 

Dette skoleårs møder i øvrigt: 28/11, 16/12, 28/1, 25/3, 30/4, 25/5  


