
Referat fra skolebestyrelsesmøde Fjordskolen 

Placering: Åbjerg 8B, lokale 418  

Dato: Tirsdag den 10. september 2019 

Klokkeslæt: 17:00-19:30 

Mødedeltagere  

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

Henrik Skøtt Iversen, Rasmus Elkjær Larsen, Kim Bruhn, Solveig Schlaber, Iben Duedahl og Jens 

Boddum 

Afbud fra: Malene Jørgensen 

Der har været valg for medarbejderne til skolebestyrelse. Solveig Schlaber er genvalgt og Majbritt 

Susgaard Jørgensen er valgt ind i stedet for Kim Bruhn. 

I. Velkomst og godkendelse af referat  

Referatet er godkendt. 

II. Gennemgang af økonomi 

Økonomien blev gennemgået, skolen overholder budgettet. 

Jens undersøger hvor mange elever, der går i FFO i dette skoleår 

kontra sidste skoleår. 

Bende laver en oversigt over, hvad flytningen har kostet. 

III. Orientering om kørsel 

Kørslen til og fra skole har været ustabil gennem de sidste 14 dage. 

Der har været afholdt møde mellem HB Care, Fjordskolen og 

Aabenraa Kommune for at løse problemerne. 

Bestyrelsen ønsker, at Jens får nogle statistikker fra HB Care i 

forhold til HB Cares overholdelse af de i kontrakten fastlagte 

køretider. 

IV. Høringssvar vedr. kørsel til visiteret tilbud. Mette Larsen og Jens 

Boddum kommer med et udkast. 

Bestyrelsen er enige om, at det et godt stykke arbejde, der er lavet i 

forhold til høringsmaterialet. Det bliver sendt ud. 



Side 2 

V. Princip for undervisningens organisering. Som inspiration se: 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-undervisningens-

organisering 

Fremover vil skolebestyrelsen arbejde med principper for 

Fjordskolen: 

Formål 

Elevernes placering i klasser – skolen tilstræber, at: 

- sociale og faglige færdigheder går forud for alder 

- forældrene inddrages i ønsker til klassedannelsen 

- skolebestyrelsen orienteres om klassedannelsen. 

 

Holddannelse 

- skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser, 

klassetrin og afdelinger. 

- skolen tilstræber at evaluere holddannelsen løbende. 

 

Næste gang arbejder vi videre med principperne. Bestyrelsen 

opfordrer til at kigge på principperne til næste møde. 

 

VI. Orientering for rammer for skolebestyrelsesarbejdet 

(kørselsgodtgørelse m.m.). 

Jens og Mette skriver et brev til udvalget med ønske om 

befordringsgodtgørelse til skolebestyrelsesmedlemmerne. 

VII. Orientering 

a. Bestyrelsesformand 

Intet 

b. MED-udvalg 

Intet 

c. Øvrige medlemmer 

Dejligt, at det blev meldt ud, at bassin var i stykker. Der opfordres 

til, at der kommer mere information ud. 

d. Skolens ledelse 

Vi har afholdt indvielse i dag. Det har været en god oplevelse. 

VIII. Evt. 

Økonomi og legeplads er stadig ikke opgjort. 

Ventilationen fungerer ikke optimalt alle steder. Der arbejdes på 

sagen. 

Bassin er pt. i stykker, der kommer et firma i næste uge. 

IX. Punkter til senere behandling. 

 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-undervisningens-organisering
http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-undervisningens-organisering
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Mette Larsen_______________  Gitte Jepsen________________ 

 

Inge Ryborg Lund______________   Helle Cornett_________________ 

Marco Adelborg________________  Henrik Skøtt Iversen_______________ 

 

Rasmus Elkjær Larsen_______________  Majbritt Susgaard Jørgensen _______________ 

 

Solveig Schlaber_________________   Iben Duedahl________________ 

 

Jens Boddum_________________ 

 


