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SKOLEBESTYRELSESMØDE  

Tirsdag den 22. januar 2019  

REFERAT 

 

Til stede:   
Per, Anne, Charlotte S, Rikke, Mette, Arne, Peter, Lene, Charlotte N. & Eskild (referent) 
 
Ikke til stede:  
Poul, Kim & Charlotte W 
______________________________________________________________________________ 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen godkendt  

 

2.  Debat/orientering/beslutning 

a) Klassedannelse 

Opfølgning på tidligere drøftelse, herunder vedtagelse af revideret princip (udkast eftersendes) 
Mette, Anne, Per og Charlotte W havde inden mødet udarbejdet et ændringsforslag til princippet om 
klassedannelse. Der var enighed om at tilføje følgende passus i selve princippet: 

 
”På Lysholm tilstræbes det, at eleverne, så vidt det er muligt, går i klasse med 
de samme kammerater hele deres skoletid.”  

 
Desuden blev følgende sætning tilføjet i noterne til retningslinjen:  
 

”Hvis et barn mistrives i en klasse, skal det være muligt at skifte” 
 

Under punktet drøftedes princippet om udadreagerende adfærd. Princippet er ikke længere godkendt af 

SB, og der er ved at blive udarbejdet en retningslinje om problemstillingen; og derfor var der enighed om 

at slette princippet. 

 

Eskild sørger for at indføje ovenstående ændringer og lægger den reviderede samling ud på 

hjemmesiderne. 

b) Årshjul 

Den årlige gennemgang og evt. revision af årshjul (udkast vedhæftet) 
Det vedhæftede årshjul blev vedtaget med den ændring, at sætningen … 
 

”Bestyrelsen gennemgår og reviderer principperne - og kommenterer retningslinjer”  

  
… indføjes under oktober-punktet. Det reviderede årshjul sendes ud med referatet. 
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Der var enighed om, at punktet Eventuelt: 20 min.s præsentation af emne, der relaterer til Fjordskolen 
stadig er relevant, og at vi skal være vedholdende med at sætte det på dagsordenen. Vi sætter punktet 
på næste SB-møde med emnet ”Snoezel-rum”. 

c) Forberedelse af in-put udefra 

Forberedelse af det årlige input udefra på maj-mødet  

Der var enighed om, at Charlotte spørger UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i form af Magda og 

Harpa, om de vil lave et oplæg på maj-mødet om emnet Livet efter Fjordskolen – hvad har vores børn 

udsigt til, og hvordan ruster vi dem bedst til det? Oplægget skal delvist baseres på spørgsmål fra SB-

medlemmer. 

Det aftaltes, at SB-medlemmer kan sende deres spørgsmål til Charlotte N inden marts-mødet. Her 

sætter vi atter punktet på med henblik på at udarbejde en endelig spørgsmåls-liste til de to UU’er.  

 

3.  Generel information 

a) Nyt fra eksterne medlemmer  

Både Kim og Poul havde meldt afbud. 

 

b) Nyt fra formanden  

Peter fortalte, at han har deltaget i ansættelsen af afdelingsleder på Hedevang, hvad der foreløbigt var 

foregået fint. 

 

C) Nyt fra ledelsen  

Herunder økonomisk status og prognose for begge afdelinger (eftersendes); ansættelse af 

afdelingsleder til Hedevang; indvielse af snoezelen-rummet; Lysholmbadet; kørsel; oplysning for 

forældre om seksualitet og pubertet 

Eskild:  

 Vi har stadig ikke et endeligt billede af økonomien på de to afdelinger for 2018, men formentlig 

ender Lysholm på et overskud på ca. 300.000 kr. På trods heraf agter vi foreløbigt at udvise 

økonomisk tilbageholdenhed, eftersom der endnu ikke er sikkerhed for, at vi kan opretholde det 

nuværende elevtal. På Hedevang har der været et merforbrug i 2018. Trods det ender vi med et 

overskud, eftersom vi havde et større overført beløb fra 2017. 

 Ansættelsen af ny afdelingsleder på Hedevang er i fuld gang. Peter er SBs forældrerepræsentant i 

ansættelsesudvalget. Formentlig kan vi allerede i næste uge give besked om, hvem vi har ansat.  

 På Lysholm blev Snoezelrummet indviet i dag med officiel overrækkelse af (kæmpe-)check fra 

Trygfonden samt tale af Skole- og børneudvalgsformand, Jette Henning.  

 Der er formentlig fundet nyt busselskab. Navnet vil blive udmeldt snarest. Vi vil som tidligere gøre 

vores til, at chauffører og selvskab oplæres og forberedes bedst muligt på elevernes behov og 

udfordringer. 

Per: Det er meget frustrerende at skifte selskab, fordi det hver gang tager lang tid, inden det 

fungerer. Er det et formelt krav, at der skal foretages udbud hvert andet år? 

Eskild: Det undersøger jeg. 
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Charlotte: 

 På forældrerådsmødet på Hedevang besluttedes det at afholde cafeaftener for forældre i løbet af 

året. Det første afholdes den 4. marts, hvor en unge kvinde med autisme fortæller om, hvordan hun 

håndterer sin hverdag. Forældrerådet vil være undersøgende omkring, om der generelt er 

opbakning til sådanne forældrearrangementer blandt forældrene. 

 Forældrerådet på Lysholm har planlagt to cafeaftener om hhv. lovgivning og søskenderelationer for 

børn og unge med handicap.  

 Der er ansat tre nye lærere på Hedevang.  

 Vi har indledt et samarbejde med distriktsskolerne med henblik på et tættere samarbejde om de 

elever, der har glæde af at deltage i aktiviteter og undervisning der. Helt konkret har 

Margretheskolen foreløbigt stillet sig til rådighed som træningsskole, og i øjeblikket har en 

Hedevangelev timer på skolen. 

 Forældrerådet på Lysholm har talt om ugeplaner, herunder afdækning af hvilke informationer 

forældrene har behov for.  

 1. august bliver SkoleIntra afløst af Aula. Forberedelserne går i gang fra 1. februar med kurser og 

planlægning af overgang til det nye system. Forældre vil modtage informationer i god tid.  

 På Lysholm har der været afholdt projekt om demokrati med valghandlinger og en afsluttende 

valgfest.  

 Planlægning af næste års skemaer indledes i morgen, hvor ledelsen udarbejder første udkast til 

beskrivelse af arbejdstiden for de forskellige faggrupper og opstiller skabelonerne til personalets 

skemaer.  

 

Nyt fra Hedevang og Lysholm 

Arne:  

Året emneuge ”Lande” var en succes, men blev kritiseret af eleverne for ikke at indeholde Hedeby-

penge. Projektopgaven i 9. klasse er udfordrende for mange af eleverne. I 10. klasse er vi i øjeblikket i 

gang med OSO. Der bliver set frem til, at der starter tre nye lærere; vi har dog visse pladsproblemer. 

Et par elever har været i praktik på Høje Taastrup Gymnasium. Vi er i gang med Projekt 

specialpædagogik. De første skridt til indførelse af Aula er ved at blive taget. 

 

Lene: 

Vi har matematikkens uge, og alle klasser arbejder med geometri og symmetri. Sundhed- og 

trivselsudvalget planlægger uge 6 (hvor der er fokus på seksualvejledning). Vi arbejder stadig med tonen 

i huset; nu er fokus især rettet mod vores kommunikation med samarbejdspartnere og forældre. 

 

4. Eventuelt  

Anne: Hvordan fungerer samarbejdet med Margrethe Skolen ift. brug af hallen? 

Charlotte: Det er selvfølgelig en udfordring, at der er 3-400 meter derover, men Margretheskolen er 

meget samarbejdende, og vi har salen i nogenlunde det omfang, vi har behov for det.  

 

Anne: Jeg har læst, at der er besparelser på vej på specialområdet. Er det korrekt? 

Eskild: Kommunen har i 2018 undersøgt og planlagt effektiviseringer og besparelser på det almene 

skoleområde, og i 2019 vil man se på, om det er muligt at foretage tilsvarende tiltag inden for 

specialområdet. Men endnu har vi ikke hørt noget konkret. 
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Rikke: Skal sommerfesten altid ligge om onsdagen på Hedevang? 

Charlotte: det skyldes, at personalet fast har lange arbejdsdage dér, så det bliver svært at ændre, men vi 

kigger på muligheder. 

 

Anne: Kan forældre fra én afdeling deltage i informationsmøder eller cafeaftener for forældre på den 

anden? 

Charlotte: God ide. Vi sørger for, at sådanne arrangementer fremover præsenteres på begge afdelingers 

SkoleIntra. 

 

 


