
Referat skolebestyrelsesmøde Fjordskolen 

Placering: Åbjerg 8B, lokale 418  

Dato: Tirsdag den 14. januar 2020 

Tidspunkt: 17:00-19:30 

Mødedeltagere  

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

Henrik Skøtt Iversen, Majbritt Susgaard Jørgensen, Solveig Schlaber, Iben Duedahl og Jens Boddum. 

Afbud fra Solveig Schlaber og Malene Jørgensen. 

I. Velkomst og godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

II. Indeklima 

Under dette punkt deltager skolechefen Rasmus Andreassen og Peter 

Pedersen. 

Mette og Marco var inden jul på skolen for at få en opdatering af 

situationen vedrørende indeklimaet på skolen.  

Peter og Rasmus har været på en rundvisning den 7. januar, og de 

bekræftede, at der var ubehagelig lugt samt støj i nogle af lokalerne. 

Peter forklarede, hvorfor der har været udfordringer med ventilationen. 

Det forventes, at ventilationen kører efter uge 7. Problematikken med lugt 

kan først undersøges nærmere, når ventilationen kører, som den skal. 

Både skolechef Rasmus Andreassen og Peter Petersen fra kommunale 

ejendomme er enige i, at det ikke er sikkert, at alle indeklima-problemer er 

løst, når ventilationen kører. De er begge enige i, at alle 

indeklimaproblematikker skal løses, også hvis det viser sig, at de ikke har 

noget med ventilationssystemet at gøre. 

Den 20. januar kommer der teknikere rundt i klasserne for at undersøge 

og regulere ventilationen. 
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III. Pause 

IV. Flytteregnskab (bilag) 

Bestyrelsen vil rette henvendelse til BUD-udvalget om evt. bevilling af 

betaling af underskuddet vedr. flytning. Mette og Marco udarbejder et 

brev til udvalget sammen med Jens. 

V. Skolebestyrelsen arbejder videre med princip for undervisning og 

organisering (bilag) 

Næste gang skal vi til punktet ”motion og bevægelse”. 

VI. Orientering 

a. Bestyrelsesformand 

Invitation – hvad skal vi med skolen? (bilag)  

Mette, Helle og Marco deltager. 

 

Gitte og Mette har været til generalforsamling i ”Fjordskolens 

støtteforening”, hvor det blev besluttet, at foreningen vil bestræbe sig på at 

blive mere synlig. Jens opfordrer til, at foreningen henvender sig til skolen 

i forbindelse med et samarbejde. 

 

Mette har inden jul takket Rasmus for samarbejdet i bestyrelsen. 

 

b. MED-udvalg – dialogmøde 

Der var desværre ingen fra bestyrelsen, der kunne deltage. Jens gengav et 

kort referat af mødet. 

 

c. Øvrige medlemmer 

Intet  

 

d. Skolens ledelse – orientering om klassestørrelser (bilag) og revisitation 

Revisitationen i december 2019 gik godt. Alle elever forbliver på 

Fjordskolen, nogle dog med takstændringer.  

Der bliver fra kommunens side arbejdet på at få Fjordskolens FFO med på 

den digitale platform, så forældrene selv melde barnet ind og ud af FFO’en. 

 

Der er valg til skolebestyrelsen i foråret. 

 

Jens gennemgik kort ansættelsesplanen af ny afdelingsleder. Mette vil 

gerne være med i ansættelsesudvalget. I løbet af uge 4 bliver det meddelt, 

hvilke øvrige bestyrelsesmedlemmer der deltager. 
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Ansættelsessamtalerne bliver den 9. marts og 23. marts 2020. 

VII. Evt. 

 

Mette Larsen _______________  Gitte Jepsen________________ 

 

 

Inge Ryborg Lund_________________ Helle Cornett______________ 

 

 

Marco Adelborg______________ Henrik Skøtt Iversen_____________ 

 

 

Majbritt Susgaard Jørgensen_____________ Iben Duedahl__________ 

 

 

Jens Boddum______________s 


