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SKOLEBESTYRELSESMØDE  

Mandag den 20. maj 2019  

REFERAT 

 

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

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Præsentation af emne, der relaterer til Fjordskolen 

Input udefra: Harpa og Magda fra UU fortæller om livet efter Fjordskolen, bl.a. 

med udgangspunkt i forberedte spørgsmål  

 Magda og Harpa fortalte bl.a. om den nye ungeindsats i Roskilde Kommune for 

15-25 årige, som bl.a. indebærer, at unge (fra Roskilde Kommune) får én 

kontaktperson. For elever på efterskole varetager en gennemførelsesvejleder 

kontaktpersonsfunktionen i den tid, eleverne er på efterskolen. 

 FGU forventes at starte op i Base 4000’s lokaler. På FGU kan man gå op til to år. 

For mange elever på Hedevang kan det af hensyn til deres videre færd være 

hensigtsmæssigt at fokusere på udvikling af personlige og sociale egenskaber - 

snarere end ensidigt at stræbe efter, at eleven går op i alle syv fag.  

 Arne: For elever, der fylder 18 på Fjordskolen eller på efterskolen gælder, at de 

ikke får børneydelse, men heller ikke kan modtage uddannelseshjælp eller SU. 

Det giver frustration hos forældrene. Der er behov for, at UU orienterer om dette 

forhold på forældremøde. 

 Harpa: På forældremøderne på Lysholm og Hedevang vil det formentlig være 

hensigtsmæssigt, hvis UU’erne bliver en times tid efter det egentlige møde og 

dermed kan besvare spørgsmål om specifikke børn. 

 17-årsudvalget mødes hver 6. uge med henblik på at iværksætte og overføre 

tilbud og tiltag, der strækker sig ud over unges 18. år. 

 Arne: Hvordan visiteres man til STU?  

 Magda: UU målgruppevurderer unge. Hvis de ikke er i stand til at modtage anden 

uddannelse, bliver de indstillet til visitationsudvalget (hvor PPR har formands-

skabet) til (en uddannelsesplan til) STU. 

 Magda afsluttede med at opfordre SB til at tænke over, hvordan oplysninger 

kommer bredt ud til forældrene. 
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2.  Beslutningspunkter   

a) Udvælgelse af eksterne kandidater til SB 

Fremsættelse af ønske fra sidste møde om at bede Poul og Kim fortsætte  

Poul har tilkendegivet, at han ønsker at fortsætte. Kim ønsker at trække sig. 

Charlotte N forsøger at finde en kandidat. 

 

b) Suppleringsvalg til SB 

Der mangler 2 forældrerepræsentanter og suppleanter til næste skoleår, og vi 

skal derfor afholde suppleringsvalg. Dette indebærer nedsættelse af en valgbe-

styrelse samt vedtagelse af handleplan og brev til forældre (udkast til handleplan 

og brev til forældre vedhæftet) 

Per valgtes til valgbestyrelsen. Brevet blev rettet til, og Eskild sender det ud til 

forældre, herunder forældre til nye elever.  

 

c) Datoer for bestyrelsesmøder i 2019-20 

Forslag om følge dage og steder: 
 Tirsdag den 3.9. Lysholm (uge 36) 

 Mandag den 7.10. Hedevang (uge 41) 

 Torsdag den 28.11. Lysholm (uge 48) 
 

 Onsdag den 22.1.2020 Hedevang (uge 4) 

 Tirsdag den 17.3. Lysholm (uge 12) 

 Mandag den 18.5. Hedevang (uge 21) 
Alle møder kl.18-21 

Godkendt 

 

3.  Debat/orientering 

a) Klassedannelse på Lysholm og Hedevang: Hvordan er det gået? 

Tilbagemelding fra ledelsen om klassedannelsen på de to afdelinger for 2019/20 

 Charlotte N: For Lysholm har vi fulgt de principper, vi aftalte tidligere på året med 

SB. Dog bliver de 8-9 nye indskolingselever på Lysholm fordelt i de to 

indskolingsklasser. Der har været en positiv feedback fra forældre. 

 Charlotte W: Hvad siger personalet til den ’nye’ klassedannelse? 

Charlotte N: Der har stort set udelukkende været positive tilkendegivelser – 

sikkert mest fordi det er foregået mere enkelt end tidligere. 

 Charlotte N: På Hedevang er det foregået relativt uproblematisk, fordi man har 

klassetrin. Her er problemet snarere, at visse klasser vokser i størrelse. 

 Arne: Det udfordrer os med de store klasser, når de eleverne skal modtage 

undervisning i de små faglokaler. 

 

b) Årsberetning 

Peter: Jeg er i gang med at finde ud af, hvordan årsberetningen skal udformes. Jeg 

kontakter Charlotte N for at høre videre. 

 

4. Generel information  

a) Nyt fra eksterne medlemmer  
Kim: Intet nyt 
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b) Nyt fra formanden  

Peter:  

 Vi havde kørselskoordinator Thomas med på forældrerådsmøde på begge 
afdelinger. Vi aftalte, at han deltager i sensommerens forældremøder (for 
indskolingen på Lysholm). 

 På onsdag er der Skole, SFO og Klubforums-møde på rådhuset. Mødet er en 
dialog med politikere. Mette har meldt sig. 

 Skole & Forældre holder årsmøde15.-16. november på Nyborgstrand. 

 Jeg har ikke hørt nyt fra HTX om deres ansøgning om oprettelse af en 
autismelinje (som vi sendte en støtteerklæring til). 

 

c) Nyt fra ledelsen  
Herunder økonomisk status og prognose for begge afdelinger (eftersendes); 
ansættelse af afdelingsleder til Lysholm; Aula; reduceret timetal i indskolingen, 
projekt specialpædagogik, projekt forældresamarbejde 

 Eskild gennemgik den økonomiske oversigt, der tyder på, at økonomien vil 
være i balance i løbet af 2020 på begge afdelinger. Desuden fortalte han om 
ansættelsesproceduren på Lysholm, hvor ansættelsesudvalget (her deltager 
Charlotte W som SB’s repræsentant) mødes på fredag med henblik på at 
finde kandidater til de to samtalerunder.  

Charlotte N:  

 Aula bliver den nye kommunikationsplatform. På begge afdelinger er 
medarbejderne blevet introduceret til Aula. På Lysholm vil alle forældre blive 
instrueret i, hvordan man kommer på Aula i forbindelse med statusmøderne. 
På Hedevang vil forældre blive orienteret herom snarest.  

 0.-3. klasse får nedsat timetal i form af 2,25 times reduceret USU om ugen. 
Reduktionen vil ligge på torsdage på begge afdelinger, således at skoledagen 
denne dag slutter kl. 12. 

 Projekt Tonen i huset fortsætter på Lysholm i forhold til forældre og andre 
aktører. Der vil blive arbejdet videre med forældresamarbejdet på Lysholm 
efter sommer ferien – og ligeledes vil emnet blive fokuspunkt på Hedevang 
senere på året. 

 
d) Nyt fra Hedevang og Lysholm  

 Arne: På Hedevang har vores musikhold lavet cd. Vores venteskur er ved at 
være på plads. Eksamen er i gang, den skriftlige er slut – og de mundtlige 
starter på mandag. Fagfordelingen er i gang: Vi skal have sat fag og timer på 
de forskellige klasser. Der har været afholdt en række MUS-samtaler. På 
fredag er der skovens dag i Boserup Skov. 

 Charlotte N fortalte om Lysholm: Fagfordelingen er færdig; i morgen er der 
møde med skemalæggerne. Der er lejrskole om tre uger på Lerbjergcenteret 
(hvor vi også var sidste år). Der blev holdt pædagogisk weekend for to uger 
siden, hvad der var en stor succes.  
 

5. Eventuelt  

 Charlotte W: Jeg vil gerne rose Charlotte N for den positive stemning, man som 
forældre kan mærke, når man kommer på Lysholm. Mette var enig. 
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 Charlotte S. og Kim stopper i bestyrelsen; stor tak til dem begge for deres 
indsats. 

 

 

 


