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SKOLEBESTYRELSESMØDE  

Torsdag den 21. marts 2019  

REFERAT 

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen godkendt 

 

2. Præsentation af emne, der relaterer til Fjordskolen 

Thomas Juhl Hansen, Kørselskoordinator i Roskilde Kommune, besvarede 

spørgsmål vedr. elevkørslen på Fjordskolen. 

 Under punktet blev kursus til kommende chauffører drøftet. Peter 

opfordrede på forældrerådets vegne til, at der kommer en forælder med på 

dette kursus. Det var der enighed om.  

 Thomas: Vi har forberedt samarbejdet med Dito bus sammen med 

Handicaprådet (herunder en forælder fra Hedevang, som har udarbejdet en 

lille håndbog med gode råd til chauffører og deres attitude over for 

eleverne). 

 Peter: På forældrerådet har vi drøftet, om det kunne være en ide, at de 

nuværende kørselslister overdrages til Dito?  

Thomas: Vi vil skele til dem, men vi frygter, at hvis Dito følger de 

nuværende lister, vil de fra starten lægge sig på et lavt serviceniveau. 

 Peter: Forældrerådet foreslår, at de kan udarbejde opmærksomheds-

punkter til chaufførerne om eleverne. Thomas: Det er en god ide; det vil jeg 

gerne formidle videre.  

 Peter gør opmærksom på, at forældrerådet havde megen ros til Thomas, 

kommunens kørsels kontor – og til chaufførerne. 

 Forældrerådene på begge afdelinger har især udtrykt bekymring for skift i 

forbindelse med overgangen til nyt firma– og for organisering af ruterne. 

 Per: Kan forældrerådene se de papirer om opmærksomhedspunkter, som 

chaufførerne modtager. Thomas: Ja, jeg sender det til Eskild. 

 Thomas: Hvis der er interesse for det, vil jeg gerne komme med på jeres 

næste SB-møde den 20. maj. 

 Per: Hvordan får vi meldt ud til de øvrige forældre, at der er foreløbig er styr 

på overgangen til det nye busselskab? 

Der var enighed om Lenes ide om at bede Thomas møde op på 

forældrerådsmøderne på de to afdelinger.  
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2.  Beslutningspunkter   

a) Principper for udsendelse af elever i erhvervspraktik 

SB skal vedtage princip (udkast vedhæftet) 

Charlotte gennemgik udkast til princip. Princippet blev godkendt med visse mindre 

ændringer. Eskild lægger den reviderede udgave ind i princip-samlingen på begge 

afdelinger. 

 

b) Forberedelse af det årlige input udefra på maj-mødet: udarbejdelse af spørgsmål 

til UU’erne  

Harpa og Magda deltager i næste møde fra kl. 18 til 19. Der blev foreslået 

følgende emner og spørgsmål (som Charlotte N formidler til UU): 

 Praktik og temadage 

 FGU og vores elever 

 Bør man som forældre gøre sig overvejelser om, at ens barn skal op i alle 

fag efter afgangsprøven? Hvad er konsekvensen af enten at tage alle fag - 

eller ikke tage alle fag? Hvilke muligheder er der et, to og tre år efter? Kan 

der være forskelle fra kommune til kommune? 

 17-årsudvalget: Kan I fortælle om det i forhold til Fjordskolens elever?  

 Uddannelsesplaner  

 

c) Visioner for Fjordskolen, herunder behov for nyanskaffelser, investeringer og 

udbedringer* (Værdigrundlag og målsætning vedhæftet) 

Der var et par smårettelser til værdigrundlaget og målsætningen, som blev 

vedtaget. Under forudsætning af at LMU er enige i disse rettelser, bliver vedtægter 

og målsætningerne i den nye form lagt ud på hjemmesiderne. Eskild forelægger 

rettelserne for LMU. 

 

d) Udarbejdelse af prioriteret liste over eksterne kandidater til SB* 

Der var udbredt ønske om, at bede Poul og Kim fortsætte. På næste møde – når 

begge er til stede – vil dette ønske blive fremsat. Charlotte N vil forsøge at finde en 

evt. ekstrakandidat, hvis de to kandidater ikke ønsker genvalg. 

 

3.  Debat/orientering 

a) Elevnedgang og personalereduktion på Lysholm (spareplan vedhæftet) 

Eskild fremlagde spareplanen, herunder de besparelser, som har været påkrævet 

for, at økonomien på Lysholm kan balancere til sommeren 2020. Elevtallet på 56 

efter sommerferien (som er en forudsætning for balancen) ser foreløbigt ud til at 

blive realiseret.  

 

b) Forberedelse af årsberetning* 

Charlotte N finder udkast og taler videre med Peter. Der var enighed om at 

forelægge det på forældremøderne på de to afdelinger. 

* årshjulspunkter 
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4. Generel information  

a) Nyt fra eksterne medlemmer  

Poul: Der anvendes en del tid til forberedelse af FGU’en i Roskilde og navnlig på 

at finde et passende sted. Desuden skitserede han rammerne for de forestående 

besparelser på specialområdet. Endelig fortalte han om det ridderkors, som han 

har modtaget – og om mødet med majestæten. 
 

b) Nyt fra formanden  

 Peter informerede om den støtteskrivelse, som SB’s forældre har udformet 

til Roskildes HTX’s ansøgning om en AFS-linje.  

 På forældrerådsmødet på Hedevang gjorde Peter opmærksom på, at der 

fremover vil være mulighed for at deltage på tværs af de to afdelinger, 

således at forældre fra Hedevang kan deltage på Lysholmarrangementer – 

og vice versa. 

 Charlotte N fortalte om de kommende arrangementer på Lysholm: ”Om at 

være søskende til en handicappet” og ”Om sagsbehandling”. 
 

c) Nyt fra ledelsen  
Herunder økonomisk status og prognose for begge afdelinger (eftersendes); 
ansættelse af afdelingsleder til Lysholm; Lysholmbadet; Aula; planer om 
reduceret timetal i indskolingen 

 Eskild orienterede om den økonomiske situation. Pga. elevnedgangen på 

Lysholm forventes et mindre underskud sidst på året (som vil blive 

indhentet i løbet af foråret 2020 under forudsætning af, at spareplanen (se 

ovenfor) følges). På Hedevang forventes et tilsvarende underskud, hvis vi 

til efteråret har 88 elever. Dette skyldes dels dønningerne fra lønninger til 

fratrådte medarbejdere, dels at der har været en jævn mernormering i hele 

2018 og foråret 2019. Endelig har driftsudgifterne været særligt høje.  

 Charlotte fortalte om forberedelse til Aula. Forældre bliver koblet på det pr. 

1. august. Vi indgår i arbejdet med at få den digitale platform MU – 

MinUddannelse – til at passe til specialundervisningsområdet. Desuden 

fortalte hun om planer om det reducerede timetal for indskolingen og om, at 

det kan få konsekvenser for kørslen - især på Hedevang. Hvis timetallet i 

indskolingen skal reduceres, er det foreløbigt planlagt til torsdag (således 

at skoledagen slutter kl.12.00). Ift. valgfag kommer der til at blive 

ændringer, hvor der i højere grad end nu bliver en praksis- og 

erhvervsretning – og det bliver prøvefag. 
 

d) Nyt fra Hedevang og Lysholm  

 Lene fortalte om uge 6, hvor eleverne på Lysholm – assisteret af Åben 
Dans - hver dag dansede en følelse.  

 I sidste weekend var der skolelørdag. Per fortalte om, hvordan klasserne 
fremviste det, de har arbejdet med i løbet af året. Det var en stor 
fornøjelse at se de forskellige klassers arbejde og hilse på eleverne. 
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 Arne: På Hedevang har vi afholdt terminsprøver for 8. til 10. klasserne. Vi 
har afholdt OSO opgaven (Obligatoriske Selvvalgte Opgave) i 10.klasse 
og projektopgaven i 9.klasse. Og så er vi i fuld gang med nationale test. 
Allerede nu er forberedelserne til næste år gået i gang. Eleverne er ved at 
bygge et skur ved vores egen busplads på Sognevej, hvor eleverne kan 
vente i tørvejr på busser. I dagene 1. til 4. april skal 10. klasserne på 
lejrskole i Pragh. 

 Charlotte: Som led i Projekt specialpædagogik har der været to 
temaaftener med ekstern psykolog for mellemtrin og udskoling. 
Indskolingen vil deltage i en lignende temaaften. 

 

4. Eventuelt  

Intet til dette punkt. 

 

 


