
Fjordbakkeskolens Skolebestyrelse                     

 
Referat møde 28. november 

Bestyrelsesmødet den 28/11 2019 kl. 18.00-21.00 i Skærbæk 
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:  Ulrich Nicolaisen 
 

0. 18.00-ca. 18.15: Sandwich til alle 
Pga. fremrykket starttidspunkt for mødet er der en sandwich til alle, inden vi går i gang med mødet 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.  
Er godkendt og lagt på hjemmesiden samt på Forældreintra. 

2. Godkendelse af dagsorden.  

3.        Nyt fra eleverne:  
På elevrådsmødet blev legepladspuljen drøftet. Skaterbane og basketbane var nogle af ønskerne. Der 
ønskes flere aktivitetsmuligheder for overbygningen.  På mødet fortalte Brian at der bliver opstillet en 
automat fra Arla i udskolingen. 

Nyt fra medarbejderne: Intet nyt 
Nyt fra ledelsen - herunder: 

- Personalenyt - orientering 
- Status økonomi/budget – lille overskud bruges til investeringer. Budget 2020 er ikke frigivet endnu. 
Elevtallet falder en lille smule, hvilket vil betyde færre penge til skolen. Bl.a. er indskrivningstallet kun til 
tre klasser.  
- Ledelsens ansvars – og opgavefordeling – de store linjer og de få ændringer. Mette har fået ansvaret 

for mellemtrinnet på Taulov, som den mest markante ændring. 
- Sundhedspolitik – modtagelse og implementering – Herunder ARLA automat ved udskoling. 

Ros fra forældrene til SB for at have mulighed for at sende lidt sødt med til fødselsdage og lignende. 
- Legepladsansøgning – orientering om inddragelse og proces 
- Kommunal linjeevaluering – inddragelse af alle parter – også skolebestyrelser – ønsket om at se på 

linjerne i udskolingen for at kunne forbedre linjerne. Forskellige parter inviteres til at kvalificere 
processen, så der bliver et fælles afsat for kvaliteten af de nye linjer. 

- Personaletiltag august 2020 – accept af til at sætte andet personale på i uge 32 på medarbejderdage 
i SFO. 

- 1 skole – 1 skolefotograf – datoen udsendes til forældrene, når den kendes. 
- Orientering om snus og andet i Unge-miljøet – skolen griber maksimalt ind. 
- Skolebestyrelsesmøde den 28/1 – fællesskolebestyrelsesmøde fra kl. 17.00 i Skærbæk 

4. AULA - opstartsevaluering 
PJ redegør for AULA opstart set med skolens ”briller”. Hvad lykkes, og hvad udfordrer? Hvad er vores 
plan for kommende periode. Skolebestyrelsen giver input fra forældreside. 
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Skolebestyrelsen fastholder, at informationen og dermed ugeplaner skal være på samme måde 
uanset hvilken klasse børnene går i. 

5. Kommunale budgetter 2020- 
Opsamling på den kommunale budgetproces – herunder: 

- Udmøntningsproces igangsat 
- Konsekvenser for Fjordbakkeskolen 
- Redegørelse for forløb 30/10 v. de forældrerepræsentanter, der deltog i Messe C 
 
Renoveringen af madkundskabslokalet i Taulov blev ikke budgetsat. Skolebestyrelsen udtrykker sin 
undring og skuffelse. Skolebestyrelsen pålægger ledelsen at undersøge om lokalet er sundhedsskadeligt. 
(Internt: toiletter i 9.klasses bygninger skal renoveres – plan kommer på næste bestyrelsesmøde). 

6.    Udearealer 
Fast punkt fra årshjulet med særlig fokus på kommunalt budget 2020. Der er nu flere penge i puljen. 
Budskabet er, at man tilgodeser fælles, koordinerede og involverende processer (forældre, elever, 
medarbejdere).  
De to fritidsledere er procesledere for at lave en legeplads strategi – fremlægges på næste møde 

7.    T3 kortlægning – deltagelse og resultater 
       JB redegør for T3 kortlægningen – digitalt spørgeskema i september/oktober i forhold til: 

a) Svarprocenter og deltagelse 
b) De overordnede resultater af kortlægningen 
c) Processen in-house 

       Efterfølgende drøftelse 
Skolebestyrelsen ønsker at undersøge forældreundersøgelsen nærmere for at kvalificere eventuelle 
kommende tiltag. Punktet tages op på næste møde. 

8.   Fokusgruppe – forældremøder – opsamling (se bilag) 
      Jens og Poul har afviklet fokusgruppeinterview med 5 forældre, der gav feedback på skolens 
forældremødeafvikling 
Skolebestyrelsen drøftede input fra de udvalgte forældre og vil tage overvejelserne med til næste års 
forældremøder.  

9.  Eventuelt 
Spørgsmål om mobil-politik i udskolingen vedrørende prøveperiode, om at mobilerne ikke bruges i 
frikvarterne – er det afprøvet? Udskolingen har afprøvet – elevrådet har også drøftet forskellige 
muligheder uden nogen beslutning. 
Punkt ønskes om brug og misbrug på sociale medier. Elevrådet bedes komme med nogle synspunkter 
om, hvordan de sociale medier bruges og komme med eksempler på steder,  hvor medierne misbruges – 
gerne konkrete eksempler – dog uden navne. 

Næste møde er den 16. december 18.00-21.00 i Taulov – der afsluttes med julefrokost. 

Dette skoleårs møder i øvrigt: 28/1, 25/3, 30/4, 25/5  


