
Fjordbakkeskolens Skolebestyrelse                     

 
Referat fra mødet 24. august 

Bestyrelsesmødet den 24/8 2020 kl. 16.00-17.30: Live møde - Taulov 
Medlemmer af skolebestyrelsen: 
 
Elever: Mai og Kira Strandby 
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, Line Skovsen  

Fraværende: Ulrich Nicolaisen. Mette Philipsen, Pia Storm Pedersen – Elever: Mai og Kira Strandby 

0. Godkendelse af referat og dagsorden.  
 
        Godkendt 

1.        Nyt fra eleverne:  Ikke tilstede 
Nyt fra medarbejderne: Ikke tilstede 
Nyt fra ledelsen - herunder: 

- Skolestart – herunder personale – Karen Frank ansat i stedet for Britt. 
- Corona – seneste – se under skolerejser – se i øvrigt nyhedsopdatering, som sendes til alle forældre. 
- Distriktsledelse – Jens Bays vikariat i Kirstinebjergsdistriktet forlænget til 30/11-2020. 
- Anlæg og inventar (Poul) – status tildelingen på 1,6 mio. er anvendt til nye skolemøbler til 5.-9. kl. 

Madkundskab og toiletter – opstarts møde på onsdag.  
- Budgetorientering – herunder elevtalsstatus (Jens) – regner med balance i 2020. Elevtallet faldende pga 

færre elever i 0. klasse – giver på sigt mindre økonomi. Kommunale budgetter skal snart i høring. Jens 
indkalder til et møde i teams, når budgetfasen indledes. 

- Fællesmøde i distriktet med politikere- 27. januar – i forbindelse med planlagt SKB-møde 
- Deltager i on-line møde om attraktiv udskoling den 7/9 15.30-16.15? Fra skolebestyrelsen deltager 

Karina Borgaard og Michael Rix. 
- Den 2/9 12.30-13.30 deltager Ditte Dall i et telefoninterview – reserve er Karina Bukh. 
- Andet nyt 
 

2. Konstituering – Styrelsesvedtægterne tilsiger, at vi hvert andet år skal vælge formand til 
skolebestyrelsen. 
Karina Borgaard fortsætter som formand og Lise Jensen som næstformand. 
 
Kontaktoplysninger på hjemmesiden på medlemmerne opdateres – Poul får oplysningerne opdateret. 

3. Corona – special: Drøftelse af situationen aktuelt – skoleopstart mm. – herunder skolerejser, 
forældremøder mm. 
Skolerejser for Fjordbakkeskolens elever blev aflyst i august måned. Det er en kommunal beslutning – 
opgaven for skolebestyrelsen er at få lavet en procedure for afvikling af skolerejser – dette punkt tages 
op i et andet møde. Principper laves for både lejrskoler og skolerejser. 
Der er blevet mulighed – kommunens beslutning – at refundere forældrenes penge nu eller senere eller 
lave en ny rejse til foråret. Skolebestyrelsen skal tage stilling til, hvad der vælges af kommunes forslag. 
Skolebestyrelsen er enige om, at forældrene får pengene refunderet lige så snart, det bliver muligt at 
overføre pengene til forældrene. 



Fjordbakkeskolens Skolebestyrelse                     

 

På næstkommende møde drøfter skolebestyrelsen principper for skolerejser, lejrskoler og 
forældrebetaling 

 

4. Skoleårets indsatsområder – oplæg v. Jens Bay  
Udsat til næste møde 

        

5. FLC – Fjordbakkeskolens læringscenter – Line orienterer om det nye tiltag – opbygning, bemanding, 
mindset mm. 
Organisationsdiagram over FLC (Fjordbakkeskolens læringscenter) blev uddelt til skolebestyrelsens 
medlemmer – et center, hvor lærere/pædagoger kan få hjælp og sparring til en endnu bedre indsats. 
FLC koordinerer indbyrdes samarbejdet og anvender tilgængelig data til kvalificering af indsatsen. 
 Skolebestyrelsen ønsker opmærksomhed på om iværksættelsen af FLC virker og  ønsker 
opmærksomhed på de elever, som skal udfordres i større udstrækning end den daglige undervisning.  
En drøftelse omkring, hvordan vi fagligt udfordrer alle elever – at det er in at lære noget, og at 
janteloven ikke skal være gældende. Hvordan skabes sådan en skole? 

         

6. Trivselsundersøgelsen forår 2020: 
Line Skovsen præsenterer resultaterne af forårets trivselsundersøgelse – efterfølgende drøftelse 
 
Undervisningsmiljøundersøgelse skal efterfølgende laves ud fra trivselsundersøgelsen.  
Trivselsundersøgelsen laves hvert år. 
Ditte Dall (fra skolebestyrelsen) deltager i en arbejdsgruppe omkring kortlægningen af UVM´en. 

7. Eventuelt 

Forespørgsel fra et forældremøde om, at der drøftes alkoholpolitik i sundhedspolitikken. 
Bør tages op i forældrenes halve time på forældremøderne.  
Der er i år lavet aftale på forældremødet i 7. klasse omkring, at alkohol ikke accepteres i de forskellige 
hjem. 

        Legeudstyr – der skal gives mulighed for legetøj til de områder, hvor børnene befinder sig. Dette gøres  
        medarbejderne opmærksom på. 

        Ambulance-spørgsmål. Ambulancen tilkaldes når ledelsen finder det nødvendigt for en hurtigt   
        indsats. 

 


