
Dagsorden skolebestyrelsesmøde Fjordskolen 

Placering: Åbjerg 8B, lokale 418  

Dato: Tirsdag den 25. februar 2020 

Klokkeslæt: 17:00-19:30 

Mødedeltagere  

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

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

Afbud fra Inge Ryborg Lund og Malene Jørgensen 

I. Velkomst og godkendelse af referat  

II. Budget  

Jens gennemgår budget. Det er taget udgangspunkt i de oplysninger, vi har lige nu. Budgettet 

blev godkendt. 

III. Ansøgning om nedsættelse af skoledag (bilag)  

Ansøgning godkendes, og skolebestyrelsen beslutter, at den sendes ind.  

IV. Indeklima  

Jens orienterer om situationen vedr. indeklima. Næsten alt er nu på plads. Der er nogle 

enkelte lokaler, hvor ventilationen ikke kører optimalt, der arbejdes på sagen. 

Personalet har været i kontakt med deres respektive fagforeninger, og vi 

har i dag haft besøg af BUPL’s arbejdsmiljørådgiver. 

V. Hørringssvar på kvalitetsrapport (bilag)  

Der sendes svar om, at Fjordskolen tager det til efterretning. 

VI. Skolebestyrelsesvalg (bilag)  

Der laves en valgbestyrelse. Jens og Mette tager denne opgave. 

Der er forskudt valg. Mette Larsen, Gitte Jepsen og Inge Ryborg Lund blev 

valgt ind i 2018 og sidder i 4 år. Marco Adelborg, Helle Cornett og Malene 

Jørgensen blev valgt i 2018 for 2 år. 
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VII. Skolebestyrelsen arbejder videre med princip for undervisning og 

organisering. Bilag.  

Skolebestyrelsen afslutter arbejdet med princippet, godkender dette og 

JGB står nu for at udmønte princippet. 

VIII. Svar fra forvaltningen ang. Flytteregnskab  

Mette Larsen har fået svar fra skolechefen. Bestyrelsen bliver enige om, at 

Mette Larsen kontakter til formanden og næstformanden for BUD-

udvalget om, at vores punkt ikke var kommet på dagsorden til deres møde. 

IX. Gensidig orientering vedr. kørsel  

Den daglige planlagte kørsel kører fint, der er dog stadig udfordringer, 

når der er ændringer i kørslen.  

Carsten fra HB Care inviteres med til næste møde. 

X. Orientering 

a. Bestyrelsesformand 

b. MED-udvalg  

c. Øvrige medlemmer 

d. Skolens ledelse  

XI. Evt. 

 

Mette Larsen____________________ Gitte Jepsen ________________ 

 

 

Solveig Schlaber ___________________ Helle Cornett__________________ 

 

 

Marco Adelborg______________________ Iben Duedahl__________________ 

 

 

Majbritt Susgaard Jørgensen___________________ 

 

 

Jens Boddum__________________________ 


