
Dagsorden skolebestyrelsesmøde Fjordskolen 

Placering: Åbjerg 8B, lokale 407 

Dato: Tirsdag den 16. juni 2020 

Klokkeslæt: 17:00-19:30 Nye bestyrelsesmedlemmer møder først ind kl. 18.00 

Mødedeltagere  

Mette Larsen, Gitte Jepsen, Inge Ryborg Lund, Helle Cornett, Malene Jørgensen, Marco Adelborg, 
Henrik Skøtt Iversen, Majbritt Susgaard Jørgensen, Solveig Schlaber, Karonline Bech Hoffmann, Tanja 
Larsen, Iben Duedahl og Jens Boddum.         
    

Afbud fra Inge Ryborg Lund og Malene Jørgensen          

Velkomst og godkendelse af referat  

I Økonomi (Bilag)  

Gennemgang af budgettet som det ser ud per 31. maj 2020. Der er en forventning om, at budgettet 
holder som der har været planlagt med hele året 

II Tilbage melding fra udvalgsmødes vedr. billedkunstlokalet.      

Mette og Marco har sendt et brev til udvalget. Udvalget er enige om , at de gerne vil være med til at 
finansier at billedkunst lokalet. Vi ved dog endnu ikke hvor mange penge vi får tildelt.  

III Opfølgning på implementering af princippet ”undervisnings organisering”. , 

Jens kommer med en redegørelse for hvordan princippet er blevet implementeret.     

 I november 2019, har det været med som punkt på MED mødet. Derudover har det været på de 
forskellige afdelingsrådsmøder i februar 2020.        

 I april bliver der igen på afdelingsrådsmøderne snakket om hvordan man implementeret.  

 Fremadretter er det blevet besluttet at princippet bliver langt ind i årshjulet, så vi sikrer en god 
dialog mellem skole og forældre. 

IV Pause – spisning nye og gamle bestyrelsesmedlemmer. 

V Orientering om skolebestyrelsesarbejdet.   

Kort gennemgang af Jens. Der henvises til Folkeskoleloven, under lovgivning som skolebestyrelsen.  Der 
kommer et bestyrelseskursus her den 2. september 2020, der opfordres til at både nye og gamle 
bestyrelsesmedlemmer deltager. 

VI Orientering om vision og værdiproces.        

Målet er at vi som bestyrelser og skole går i dialog om, hvilke visioner og værdier er det vi synes 
Fjordskolen skal stå for. Hvad vil det sige at være en af  Sønderjyllands mest specialister skoletilbud? 
Der vil være et forløb hen over sommeren/efteråret hvor personalet, ledelsen samt tre medlemmer af 
bestyrelsen sammen arbejder på, Fjordskolens visioner og værdier. (datoerne følger  som bilag) 



Side 2 

VII Forslag til mødedatoer (bilag)   

En enkelt dato er blevet ændret eller godkendt og sendes med referatet ud. 

VIII Orientering 

Bestyrelsesformand  

MED-udvalg  

Vi har medudvalgt arbejdet med ”arbejdstisplasering”, ”hvordan dækker vi ved fravær”, ”hvornår og 
hvad kan man få TF til. 

Øvrige medlemmer 

Skolens ledelse   

Jens fortæller kort om, at Fjordskolen elever lige er blevet konfirmeret den 13. juni. Fremover har 
Fjordskolen fået tildelt en ny præst ????, Jens har haft møde med den nye præst og planlagt det 
kommende skoleår. Der er dimension for afd. B den 25. juni og for afd. A, D og E den 26. juni.  

Mette spørg ind til hvordan det går med indeklimaet. Jens beretter at medarbejder er i gang med at 
besvarer spørgeskema fra arbejdsmedicinsk.  

IX Evt. 

Afsked med afgåendende bestyrelsesmedlemmer ved Mette Larsen 


