
Fjordbakkeskolens Skolebestyrelse                     

 
Dagsorden møde 12. august 

Bestyrelsesmødet den 12/8 2019 kl. 19.00-21.00 i Taulov 
 

 
Medlemmer af skolebestyrelsen: 
 
Elever: Ikke valgt endnu. Deltager i september måneds møde 
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 Jakobsen  

Fraværende:  
Ditte Dall, eleverne (elevrådet er ikke valgt endnu) 

 
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: intet nyt 

Nyt fra medarbejderne:  
Nyt fra ledelsen - herunder: 

- Personalenyt og stillingsopslag – Tinna Boerits opsagde sin stilling den 30/6. Stillingen bliver 
formentligt besat den 1/10. 

- Skoleårets opstart – dag 1 og forberedelserne i uge 32. Medarbejderne forberedte sig i uge 32 med 
god energi, så de var klar til skolestarten den 12/8. 

- Status økonomi – udsigt pt til budgetbalance indenfor +/- 500000 kr. 
- Ordensregler – modtagelse og udmøntning – stor opbakning til stramning blandt medarbejderne 
- Temadag uge 32 – kort orientering om indhold og stemning 
- Tema – og ”gæstedeltagere” hen over skoleåret. Overvej om vi i skolebestyrelsen skal have en gæst 

en gang imellem, som kan komme med et oplæg til et skolebestyrelsesmøde.  
- Orientering om skoleskema i Taulov vedr. en ekstra lektion. 
- Temperaturmåling – der er ikke kommet nogen udmeldinger endnu. 

4. Kontaktforældre, kontaktpersoner og forældremøder 
Skolebestyrelsen afklarer lige kontakten til klasserne inden forældremøderne.  
a) Hvem deltager hvor 

Taulov: 
        

Klasse Dato Fra skolebestyrelsen 
deltager 

0. 20/8 Karina Bukh 

1. 19/8 Karina Borgaard 

2. 14/8 Frank 
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3. 21/8 Michael 

4. 27/8  

5. 3/9 Ditte 

6. 4/9 Michael 

7. 22/8 Karina Borgaard 

8. 2/9 Ulrich 

9. 15/8 Karina Borgaard 

 

Skærbæk: 
Klasse Dato Fra skolebestyrelsen 

deltager 

0.-1. 21/8 Lise 

2.-3. 28/8 Lise 

4.-5. 5/9 Lise 

6. 3/9 Ulrich 

   

   

 
b) Hvad skal indholdet være. Karinas medsendte udlæg blev drøftet – efterfølgende retter Karina 

dokumentet til og oplægget bruges som inspiration for de 5 min.´s oplæg ved hver 
forældremøde. 

            
 

Til orientering bliver alle forældremødedatoer meldt ud i nyhedsbrev fra skolestart og ligger allerede 
i Intras kalendersystem. Ledelsen vil være til stede på forældremødernes fællesdel. 
 

5. Sund Skole – aftenens temapunkt 
Bestyrelsen fortsætter drøftelserne omkring skolens sundhedspolitik. Ledelsen fremlægger resultatet 
af høringen blandt medarbejderne. Herefter yderligere drøftelse og afklaring af videre forløb. 
 
Der nedsættes et udvalg, som sammenfatter de forskellige input fra elever, forældre og 
medarbejdere til en sundhedspolitik, som præciseres og godkendes på skolebestyrelsesmødet den 
17/9. Udvalget består af Frank, Karina Buch, Mette P. og Jens. 

 

6.  Eventuelt 
 

Næste møde er den 17. september 19.00-21.00 i Skærbæk 

Derefter møde med fællesrådsudvalget (Børne- og skoleudvalget og repræsentanter fra forvaltningen) den 

9/10 19.00-20.15. 


