
Fjordbakkeskolens Skolebestyrelse                     

 
Dagsorden mødet 16. juni 

Bestyrelsesmødet den 16/6 2020 kl. ca. 19.00-21.00: Live møde - 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: Mike´, Nicolai og Michael Rix 

0. Godkendelse af referat og dagsorden.  
 

1.        Nyt fra eleverne:  
 
               Eleverne var ikke tilstede. 

Nyt fra medarbejderne:  
 
               Stille og roligt – skemaer på plads. 

 
 
Nyt fra ledelsen - herunder: 

- Corona – seneste – nuværende prognose er forventelig opstart på rent skema til august. 
- Skoleårets planlægning – status skemaer og fag – primære lærere offentligt gjort til forældre. 

I Taulov to halvårs skemaer pga. af nogle lokalemæssige forhold. 
- Budgetstatus – lokalt og kommunalt – balance på ca 90000 kr i plus på Fjordbakkeskole 

Der skal ansættes 5 nye lærere i Fredericia Kommune for at styrke mellemtrinnets læring. Forventeligt 
en lærer til Fjordbakkeskolen. Beløbet kommer fra statens ekstra tildeling. 

- 9. årgang – sidste skoledag og translokation 
Sidste skoledag den 19/6 – ingen traditionelle fællessamlinger. I skolen fra 9-15. Herefter overtager 
forældrene afslutningen for vores 9. klasse. Så ingen fællessamling i Fredericia. Onsdag den 24/6 
translokation foretages efter sundhedsreglerne – holdes på skift for klasserne i gymnastiksalen.  

- Udkast mødedatoer – næste skoleår 
         Rullende dage startende mandag: 
24/8 (16-18)-29/9-28/10-26/11-15/12 
27/1-16/3-21/4-20/5-17/6 
 
- Feriekalender 2021/2022 godkendt efter udsendt plan. 

 
- Nyt fra formanden – herunder budgetønsker – er indsendt og der er modtaget kvittering 
- Andet nyt 
 

2. Corona – special 
Kommunalpolitikerne har valgt at sætte på dagsordenen, hvad vi kan bruge vores Corona erfaringer til 
fremadrettet. Hvad lærte vi, og hvad kan vi bruge også efter Corona? 
a) På længere sigt? 
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- Rundkørsel – tage imod børnene – børnene bliver selvstændige 
- Interval i mødetidspunkt 
- Håndsprit – håndvask nedsætter sygdom 
- Fantastisk med længden af skoledagen – færre timer – mere koncentreret undervisning 
- Samme lærere – få skift 
- Klasserne på passende størrelse 
- Meget på ture – nærområdet – blokdage – udeundervisning - temadage 
- Ude at få noget luft – bedre læring – mere koncentration – mere ro. 
- Hjemmeundervisning på nogen klassetrin – nogle børn får mere ud af det  
- Niveauet på hjemmeundervisningen i top – portaler skal dog virke hver gang 
- Lærernes kontakt til hjemmet betød meget for børnene under nedlukningen 
-  

b) Her og nu fra august 2020? 
- Forældrene afleverer børnene ved skolens rundkørsel, fortov og andet – personale tager imod. 

Forældrene tager hjem igen. Må dog komme ind på skolen i SFO-tiden for at hente børnene. 
Forældrene får i stedet for 4 åbne skoledage, så alle kan følge en hel eller en del af dagen. 

- Rul på skoledagen Indskoling 7.50-8.00 – mellemtrin 8.00-8.10 – udskoling 8.10-8.20 som et eksempel. 
- Udringning droppes – indringning bibeholdes. 
- Hygiejnen skal bibeholdes – afstandsregler i en eller anden form. 
- Udeundervisning med bevægelse udenfor især i udskolingen – mere fokus i indskoling og 

mellemtrinnet. 

3. Forældremøder – indhold – og måske datoer 
Skolebestyrelsen drøfter repræsentation, indhold og fordeling ved forældremøderne til 
august/september.  

Forældremøder på Fjordbakkeskolen 2020/21: 
Alle møder ligger mellem 18.00-20.00. 
 
Skærbæk-afdelingen: 

Årgang: Dato: Skolebestyrelsesmedlem 

0. Torsdag den 3/9 Ditte 

1. Onsdag den 26/8 Ditte 

2. Tirsdag den 25/8 Lise 

3. Onsdag den 2/9 Lise 

4. Mandag den 31/8 Ditte 

5. Onsdag den 19/8 Lise 

6. Tirsdag den 8/9 Lise 
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Taulovafdelingen: 

Årgang: Dato: Skolebestyrelsesmedlem 

0. Torsdag den 13/8 Karina Bukh 

1. Onsdag den 19/8 Karina Borgaard 

2. Tirsdag den 1/9 Karina Bukh 

3. Mandag den 17/8 Frank 

4. Tirsdag den 25/8 Karina Bukh 

5. Onsdag den 26/8 Michael 

6. Onsdag den 2/9 Ditte 

7. Torsdag den 20/8 Ditte/Michael/Ulrich 

8. Mandag den 24/8 Karina Borgaard 

9. Tirsdag den 18/8 Ulrich 

Byt eventuelt indbyrdes 
 

 

4. Temaer – næste skoleår 
Vi samler op og kigger fremad til næste skoleårs møder. Hvad ønsker skolebestyrelsen at sætte fokus på 
hen over skoleåret. Oplistning af temaer: 

- Madordning 
- August mødet – skolens 6 fokusområder drøftes 
- Trivselsundersøgelse 
- Ressourcecenteret – Line Skov inviteres 
- Klub-området/fritidsområdet – drøftelse af indhold og tiltag (f.eks. e-sport) – Fritidsledere inviteres 
- Virksomhedskontakter – f.eks. med digitale virksomheder (Google etc.) Mette Outzen 
- Oversigt over forbedringer på skolen – nye toiletter, madkundskabslokalet, møbler etc. 
 

5. Eventuelt 
- Nye klasser i 7. klasse – børnene skal have besked på samme tid 
- Gave til Karina Borgaard som tak for stor indsats 
        

Franks nye mailadresse: frh@bilogco.dk 

Efterfølgende spisning – portionsanrettet - og hygge sammen med afstand. 
 

 


