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Referat fra mødet 28. oktober 

Bestyrelsesmødet den 28/10 2020 kl. 19.00-21.00: møde - TEAMS 
Medlemmer af skolebestyrelsen: 
 
Elever: Mai Strandby, Kira Strandby 
Forældre: Karina Bukh, Mette Adriansen (ny), Ulrich Nicolaisen, Karina Borgaard, Lise Jensen, Michael Rix, 
Frank Hansen 
Personale: Mette Philipsen, Pia Storm Pedersen 
Ledelse: Jens Bay, Poul Jacobsen m.fl.  

Fraværende:  Ulrich og Frank 

Godkendelse af referat og dagsorden.  
Godkendt 

0. Madordning – Fjordbakkeskolen - gæstepunkt 
Hanne Roland, distriktsinstitutionsleder, deltager i dette punkt. Efter kort oplæg fra Hanne omkring 
rammerne for madordningen, er der mulighed for input og drøftelse 
Generelt er alle glade for madordningen – det er nemt at bestille og få maden ud i klasserne. Hanne 
beskriver, at der gøres meget for at få maden så sund som muligt i form af økologiske produkter og 
grovmel samt grøntsager gemt i maden. Men jo mere sundt, som det ser ud, jo mindre salg. Salget er 
betinget af at ordningen kan gennemføres, idet en af medarbejderne skal finansieres gennem salget. 
Desværre er foliebakker en nødvendighed, idet andre miljø-rigtige ting enten er for dyre eller ikke 
holdbare nok – gode ideer modtages gerne. 
Flere forslag fra bestyrelsen – billeder af maden på Aula – beskrivelse af indholdet – ikke pizza om 
fredagen – lille og stor portion etc. Hanne tager forslagene med videre til køkken-assistenterne. 

1.        Nyt fra eleverne: Vi har været rundt i klasserne – der er ingenting - alting spiller bare. 
Nyt fra medarbejderne: Der er ikke noget særligt, men Corona fylder jo stadigvæk meget. 
Nyt fra ledelsen - herunder: 

- Corona – seneste – desværre et fast punkt, idet landet jo nok skal være i forhøjet Coronatilstand en rum 
tid endnu. Stadigvæk stor ros til medarbejdernes gå-på-mod og fleksibilitet. Ingen forældre mundbind 
på i SFO ved afhentning af børn. 

- Kommunale budgetter – status – Skolebestyrelsens ønsker er sendt ind – der er en intern ønskeseddel, 
som bruges ved overskud i internt budget. 

- Lokale budgetter – status – se ovenfor. 
- Andet nyt. Jens har fået sit vikariat forlænget på Kirstinebjergskolen til 1/1 og tiltræder herefter fuldtids 

på Fjordbakkeskolen. 
 

2. Skolerejser – principper – bilag følger 
Efter drøftelserne på sidste møde fremlægger Jens Bay udkast til principper for skolerejser og lejrskoler 
Drøftelse og vedtagelse 
Principperne godkendes med små sproglige ændringer – lægges på hjemmesiden: 
www.fjordbakkeskolen.aula.dk 
 snarest. 
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3. Princip gennemgang 
Skolebestyrelsen skal lave principper for skolens virksomhed – og skal holde principperne opdateret. JB 
redegør for bestyrelsens ”skal” og ”kan” principper og opfordrer til en løbende opdatering hen over 
2020-2021. 
 
Skolebestyrelsen er tilfredse med princip-niveauet – ser gerne at lovgivningen overholdes – Jens 
kommer med minimum-niveauet på næste møde. SB ønsker ikke et omfattende katalog af principper og 
vil hellere lave et princip, hvis det viser sig nødvendigt. 

4.  

5.  

 

 

6. Eventuelt – ønske om præsentation af elevrådsrepræsentanterne – Mai og Kira viste sig med billede. 

 

 

 


