
Referat fra skolebestyrelsesmøde Fjordskolen 

Placering: Åbjerg 8B, lokale 418  

Dato: Mandag den 2. december 2019 

Tidspunkt: 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 Helle Cornett, Malene Jørgensen, Gitte Jepsen. 

I. Velkomst og godkendelse af referat  

Referatet blev godkendt. 

II. Bestyrelsens fremtidige sammensætning 

Malene Jørgensen bliver siddende som medlem til næste bestyrelsesvalg. 

Til næste valg i 2020 er Malene Jørgensen, Marco Adelborg, Helle Cornett 

på valg. Marco Adelborg overtager pladsen som næstformand indtil næste 

valg. 

III. Flytteregnskab (bilag) 

Flytteregnskabet gennemgås. Flytningen har kostet Fjordskolen mellem 

800.000 kr.-1.000.000 kr. Bestyrelsen ønsker, at udgifterne til gardiner 

medregnes som udgifter i flytteregnskabet. Dette punkt tages igen op til 

næste bestyrelsesmøde.  

IV. Budget 2020 (bilag) 

Budgettet blev gennemgået. 



Side 2 

V. Orientering om ansættelse af ny afdelingsleder 

Bestyrelsen blev informeret om ledelsens tanker om en ny afdelingsleder. 

VI. Orientering om antal elever på nedsat tid 

Der er en mindre stigning af elever, der har nedsat skoletid, i forhold til 

sidste skoleår. Det er dog ikke opgjort, hvor mange lektioner eleverne var 

nedsat med sidste skoleår, så tallene for de to skoleår kan ikke 

sammenlignes.  

VII. Pause 

VIII. Virksomhedsaftaler og forandringsmodel. 

Jens gennemgik dette. 

IX. Skolebestyrelsen arbejder videre med princip for undervisning og 

organisering (bilag) 

Punktet flyttes til næste skolebestyrelsesmøde. 

X. Orientering om HB-Cares kørelister (bilag) 

Listerne er mangelfulde. HB-Care vil bestræbe sig på at gøre dem mere 

fyldestgørende. 

XI. Orientering 

a. Bestyrelsesformand 

Intet at berette. 

 

b. MED-udvalg 

Retningslinjer for magtanvendelse skaber en god dialog på 

afdelingsmøderne. Skolen arbejder med, hvordan det bliver italesat på de 

forskellige afdelinger.  

 

c. Øvrige medlemmer 

Der spørges ind til, hvordan vi arbejder med princippet for vikardækning, 

og hvornår fysikundervisningen kommer rigtigt i gang. 

 

d. Skolens ledelse – orientering om fusionen af skolens afdelinger samt fordele 

og ulemper ved flytning til Kruså 



Side 3 

 Der har været ansættelsessamtaler, og der er blevet ansat to mandlige 

pædagoger til afd. E. 

XII. Evt. 

Ferieplanen skal lægges ud på AULA. 

 


