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Referat til skolebestyrelsesmøde 

  
Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 17.00 – 19.30 
Fjordskolen, Åbjerg 8b, 6340 Kruså (virtuelt møde) 
 
Deltagere: 

 Mette Larsen 
 Gitte Jepsen 

(afbud) 
 Inge Ryborg Lund 
 Henrik Skøtt 

Iversen 

 Karoline Bech 
Hoffmann 

 Tanja Larsen 
 Lis Johansen 

 Majbritt Susgaard 
Jørgensen 
(afbud) 

 Solveig Schlaber  
 Ulla Sparholt 
 Jens Boddum

 
 
 

1. Velkommen 
 

 

2. Regnskab 2020 (Bilag 1) 
 

Økonomirapport, vi går ud af 2020 med 
et samlet underskud på 1.597.045 
million. Vi havde forventet at få et 
underskud på 2.500.000.00 kr. 
Underskuddet er blevet mindre fordi vi 
har fået flere elever. 
Det er 3. år med overtræk og nu skal vi 
betale renter af overtræk 
 

3.  Budget 2021 til godkendelse (bilag 2) 
 

Budget 2021 er lagt under 
forudsætning af et faldende elevtal. Vi 
har fået en del nye elever efter 
COVOD-19 pandemien og der er flere 
på vej i visitationen. Derfor kommer vi 
nok til at revidere budgettet i forhold til 
antal ansatte og udgifter forbundet 
hermed.  
Der er som noget nyt afsat penge til 
supervision af personale. 
Der er efter ønske fra skolebestyrelsen 
afsat ekstra penge til madkundskab. 
Der er afsat penge til at alle 
pædagoger opgraderes med en PC til 
forberedelse. 
Elever på afdeling A, der skal til prøve 
har behov for en bærbar PC. 
Der skal bygges et skur til tricykler. 
 

Fjordskolen 
Åbjerg 8B 
6340 Kruså 
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FFO budget: Der skal laves legeplads 
og et skur til mooncars. 
 
Hvis budget holder afskrives ca. 
halvdelen af gæld. 
 
Budget er godkendt af skolebestyrelse. 

4. Høringssvar ny fordelingsmodel på 
folkeskoleområdet i Aabenraa 
Kommune (Bilag 3, 4 og 5 
Høringsmateriale fra Børne og 
uddannelsesudvalget) 
 

Mette, Lis og Jens laver et høringssvar. 
Der er høringsfrist d. 22.3.21 
Skolebestyrelsen undrer sig over 
hvordan de skal kunne give svar på 
fordelingsmodel, når de ikke informeres 
om takster. 
Det er svært at se ud fra materialet 
hvilke tanker der ligger bag. 
Bestyrelsen undrer sig over at der skal 
betales 20.000,00 kr. for de elever der 
tidligere var gratister. Elever revisiteres 
hvert år og derfor ved vi jo at de er 
Fjordskolebørn.  
Når der er et økonomisk incitament på 
150.000,00 kr. for at henvise et barn til 
specialområdet risikerer vi at nogle 
elever vil mistrives og familier vil 
belastes.  
Det skal formuleres at vi skal have en 
en-til en takst (e-takst) og en 
Fjordskoletakst. 
Sætningen, at ”Sove i fremmed seng” 
formuleres bedre.  
 

5. Princip for kommunikation mellem skole 
og hjem 
 

Udskydes til næste møde 
 

6. Orientering Indeklima 
 

I december måned fik vi målt 
skimmelsvamp i 13 lokaler. Der var 
ingen lokaler hvor niveauet var for højt 
i forhold til referenceniveauer. Et lokale 
(517) på D havde en anden form for 
skimmel og dette lokale er blevet 
undersøgt særskilt. Der laves nu 
yderligere undersøgelser af teknologisk 
institut i de 13 lokaler. Der måles 
blandt andet temperatur og 
luftfugtighed for at undersøge om vi 
ventilerer for meget.  

7. Orientering om Covid-19 situationen 
 

Vi har holdt åben. Det har været 
besluttet fra regeringens side. Ledelsen 
har haft en pragmatisk tilgang til elev 
fravær. Der har i gennemsnit været 15 
elever hjemme pga. COVID-19. Vi har 
haft fokus på trivsel og holdt god 
kontakt med de elever der har været 
hjemme. Der har været udleveret 
materialer til elever, når det er muligt. 
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Der bliver lavet en test enhed med 
nogle af Fjordskolens unge vikarer, der 
uddannes til at lave næsepodning. 
 
Bestyrelsen ønsker at Jens sender 
besked ud til forældre, når COVID-19 
smittede er blevet raske og er tilbage 
igen. Der ønskes en besked om at nu 
er de fleste tilbage igen eller at der 
ikke er nye smittede. 
 
Regeringen har meldt ud hvilke 
eksaminer der skal gennemføres. 

8. Orientering 
1. Bestyrelsesformand 
2. MED-udvalg 
3. Øvrige medlemmer 
4. Skolens ledelse 

Ad 1) Intet nyt 
Ad 2) Der arbejdes med at finde fælles 
fodslag i forhold COVID- 19 
Ad 3) Intet nyt 
Ad 4) Der sættes udviklingsarbejde i 
gang i forhold til at bruge vores 
specialviden bedst muligt i forhold til 
det enkelte barn.  
 
Tina er hjemme hos et sygemeldt barn. 
Ulla er konstitueret. 
 
Fjordskolen har haft mange 
tidsbegrænsede ansættelser. Det har 
spændt ben for at kunne opslå stillinger 
med helt specielle kompetencer. Derfor 
har vi efter aftale med Mette Larsen 
ansat 6 medarbejdere, der har været i 
tidsbegrænsede stillinger.  

9.  Evt. 
 

 

 

 


