
Referat af skolebestyrelsesmøde Fjordskolen 

Placering: Åbjerg 8B, lokale 418  

Dato: Tirsdag den 22. oktober 2019 

Klokkeslæt: 17:00-19:30 

Mødedeltagere  

Mette Larsen, Gitte Jepsen, Inge Ryborg Lund, Helle Cornett, Malene Jørgensen, Marco Adelborg, 

Henrik Skøtt Iversen, Rasmus Elkjær Larsen, Majbritt Susgaard Jørgensen, Solveig Schlaber, Iben 

Duedahl og Jens Boddum 

Afbud fra: Gitte Jepsen, Rasmus Elkjær Larsen og Malene Jørgensen 

I. Velkomst og godkendelse af referat  

Betina, nyansat afdelingsleder for afdeling A, deltog til en kort 

præsentation af sig selv. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. 

II. Gennemgang af økonomi og flytteregnskab 

Flytteregnskabet er desværre ikke klart, men tages med til mødet 

næste gang.  

På nuværende tidspunkt ser det ud til, vi afslutter regnskabet for 

2019 med et merforbrug på ca. 2 mio. kr., dette er ca. 1 mio. kr. 

mindre end forventet. 

I forhold til dobbeltdrift af bygninger i Aabenraa og Kruså tilføres 

skolen 663.784 kr. Dette er den andel af de bevilligede 1.o49.000 kr., 

som samlet er bevilliget til dobbeltdrift i 2019, der har været skolens 

udgift. 

III. Udkast til procesplan for budget 2020. Bilag 

Bestyrelsen godkender den fremlagte procesplan med den tilføjelse, 

at på næste møde, den 19.11.19, skal indkomne budgetønsker fra 

personalet gennemgås. 

IV. Orientering om hvor mange elever, der til tilmeldt i FFO i 2019/2020 

i forhold til i 2018/2019. 

 Der er en lille stigning i antallet af tilmeldte børn i FFO’en fra 

slutningen af skoleåret 18 og til starten af skoleåret 19/20. 

V. Svar fra Chriss Mailandt-Paulsen vedr. princip for klassestørrelser  

Bestyrelsen har drøftet svaret fra Chris. Bestyrelsen er enige om, i 

princippet for elevernes placering i klasser, ikke at sætte tal på 
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klassestørrelser på Fjordskolen, men ønsker kvartalsvis at blive 

orienteret om skolens klassestørrelser. 

VI. Arbejder videre med princip for undervisning og organisering 

Vedhæftet som nyt bilag. 

VII. Orientering 

a. Bestyrelsesformand 

Børne og uddannelsesudvalget har ikke bevilliget 

kørselsgodtgørelse til bestyrelsen.  

 

b. MED-udvalg 

Intet. 

 

c. Øvrige medlemmer 

Der bliver spurgt ind til, om al reparation på bygningerne nu er på 

plads. 

Bassin forventes at være klar i uge 44. 

Der arbejdes på at få udluftning/ventilation helt på plads. 

Der er enkelte problemer med kloakken, disse er ved at blive 

udbedret.  

 

d. Orientering fra skolens ledelse om fusionen af skolens afdelinger 

samt fordele og ulemper ved flytning til Kruså 

Flytningen er lykkes, og vi er kommet godt i gang på skolen. 

Personalet var trætte, da de gik på efterårsferie. 

Det opleves, at der er mange fordele ved at blive samlet på en 

matrikel.  

VIII. Evt. 

Ny hjemmeside er klar link. Fjordskolen-aabenraa.aula.dk  

Mette Larsen opfordre de andre bestyrelsesmedlemmer til at 

overveje om en af dem eventuel vil være næstformand. 

IX. Punkter til senere behandling. 

Kørselslister, HB-care. 

 Gennemgang af regnskab. 

 

Mette Larsen______________    Inge Ryborg Lund_______________   

 

Helle Cornett__________________ Marco Adelborg________________ 

 

Henrik Skøtt Iversen_______________ Majbritt Susgaard Jørgensen________________ 

http://www.fjordskole-aabenraa.aula.dk/
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Solveig Schlaber________________   Iben Duedahl________________ 

 

Jens Boddum_________________ 

 


