
Fjordbakkeskolens Skolebestyrelse                     

 
Dagsorden mødet 28. januar 

Bestyrelsesmødet den 28/1 2020 kl. ca. 19.30-21.00 i Taulov 
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: Lise Jensen 

0. Ekstern mødedeltager med en præsentation og en forespørgsel: Gaming som læringsarena (David 
fra Skærbæk fritid og Karen fra Taulov fritid deltog). 

Spørgsmål: Hvad siger skolebestyrelsen til, at klubben udfordrer aldersgrænsen for enkelte spil – f.eks. 
Fortnite og Counter Strike, hvor aldersgrænsen for spillene ligger højere end børnenes alder? Jens samler 
op omkring de input skolebestyrelsen havde, så vi sikrer et forsvarligt pædagogisk tilbud. 
Et rigtigt godt oplæg, som skolebestyrelsen opfordrede til at fortsætte med og udvide med 
forældreorientering. 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.  
Er godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt 

 

3.        Nyt fra eleverne:  
              Planlægning af skolefest og arbejde med at få flere til at stille op til talentshowet. 

Nyt fra medarbejderne: 
Da mange børn holder ferie udenfor skolernes ferie giver det en udfordring for både lærernes og 
børnenes undervisning. Samtidig sender det et uheldigt signal til børnenes opfattelse af at passe 
skolen.  
Punktet ønskes på et bestyrelsesmødet, som eget punkt. 
Nyt fra ledelsen - herunder: 

- Personalenyt - stillingsopslag – pga. et overskud i budgettet investeres i ekstra ressourcepædagog i 
mellemtrinnet 

- Ledelsesdeltagelse i skolebestyrelsen – dynamisk i år og flere med næste år 
- Regnskab 2019 – budget 2020 – Spar/lån – seneste nyt. Overskud på 360000 kr – håber på en 

overførelse til regnskab 2020. 
- Besøg af Arbejdstilsynet på afdeling Taulov – det tog i alt 5 timer. Men kun småting, som rettes. 

4. Opsamling fællesrådsmøde 
Vi evaluerer aftenens fællesrådsmøde med børne-skoleudvalget 
Ulrichs oplæg blev anerkendt, som et godt og visionært oplæg til videreudvikling. Spørgsmålet er om 
det politiske udvalg afstedkommer det næste skridt? Skolebestyrelsen vil opfordre til at vi selv tager 
føringen og selv udvikler vores digitale strategi og visioner på området. Nedsættelse af et udvalg. 
Udvalget består af Mette Outzen, David, Ulrich og Pia. Udvalget kommer med oplæg på mødet i 
marts. Pia indkalder. 



Fjordbakkeskolens Skolebestyrelse                     

 

Skolebestyrelsen vil gerne fremkomme med et forslag til politikerne om at begrænse tiltagene, så 
skolerne får flere muligheder for at udvikle sig i forhold til kerneopgaven. 
De mange løsgående projekter dræner personalets energi i forhold til at kvalificere kerneopgaven. 
Punktet fremsættes af forældrevalgt til Skolebestyrelsens Fællesråd. 

5. Røgfri skole – Røgfri skoletid 
Der indføres national røgfri skole og røgfri skoletid for både elever og medarbejdere.  
Skolebestyrelsen orienteres om tiltag på medarbejdersiden og drøfter, om den nye lov skal medføre 
ændringer i skolens ordensregler (læs: Udgangstilladelse) 
Røgfri skoletid for alle elever og personaler efter vinterferien. 
Skolebestyrelsen udtrykte tillid til, at skolen foretager den nødvendige opfølgning i forhold til, at 
både elever og medarbejdere overholder rygeforbuddet 

  

6.  

7. Eventuelt 
Der ønskes punkt om øget frihed til at koncentrere sig om skolernes kerneopgave i stedet for ”nogle 
projektopgaver”. 
Samt punkt i forhold til punkt 3. 

 

Næste møde er den 25. marts 19.00-21.00 i Skærbæk  

Dette skoleårs møder i øvrigt: 30/4, 25/5  

 


