
 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
 

SKOLEBESTYRELSESMØDE  

Mandag den 11. september 2019  

REFERAT 

 

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

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen godkendt 

 

2. Præsentation af bestyrelsen og ledelse 

Gensidig præsentation af bestyrelsens medlemmer samt bestyrelsens opgaver. 

Desuden præsentation af Tina, ny afdelingsleder på Lysholm  

Endelig var der enighed om at bede afdelingsleder på Hedevang Mads Magtengaard 

om at komme med på næste møde. 

 

3. Fordeling af medlems- og suppleantposter 

De fire kandidater fordeler de to medlemsposter og de to suppleantposter mellem sig 

Klaudia og Lisette (begge Lysholm) bliver faste medlemmer af bestyrelsen i dette 

skoleår, mens Luise og Lise (begge Hedevang) bliver suppleanter. Herved er der 3 

forældrerepræsentanter fra Hedevang og 4 fra Lysholm i bestyrelsen. Der var 

enighed om, at det vil være meget velkomment, hvis de to suppleanter deltager i 

møderne fremover. 

 

4.  Beslutningspunkter   

a) Høringssvar Budget 2020* 

Udfærdigelse af SB’s høringssvar 

SB tog udgangspunkt i svaret fra LMU, men ønskede at udforme et selvstændigt 

svar, idet man formulerede følgende kommentar til budgettets punkt 4116: 

 
Det fremgår af budgetforbedringsforslagets punkt 4116, at der forventes at være opnået en 
budgetforbedring på 5 mio. årligt, når de anbefalede besparelser inden for specialområdet 
er foldet fuldt ud i 2023. Disse budgetforbedringsforslag er tidligere og nærmere beskrevet 
i notat af 15. maj 2019 til SBU.  
Vi har forståelse for, at der skal iværksættes generelle besparelser. Vi vil dog alligevel 
udtrykke vores bekymring over, hvilken betydning det vil få for serviceniveauet. Vi har svært 
ved at gennemskue, hvad det konkret betyder for eleverne på Lysholm og Hedevang. Vi 
har oplevet, at elevernes udfordringer har ændret sig og deres behov er blevet mere 
komplekse de seneste år - uden at det har medført takststigning. Det har bevirket, at der 
allerede er sket en forringelse af serviceniveauet. 
 

Eskild sørger for, at høringssvaret fra SB bliver indsendt. 
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b) Gennemgang og evt. revision af skolebestyrelsens forretningsorden* 

Der var enighed om følgende tre rettelser af den eksisterende forretningsorden: 

 Datoen ændres 

 Punkt 6 ændres til: ”Afbud til mødet meddeles centerlederen” 

 Punkt 7 tilføjes sætningen ”Desuden formidler formand og næstformand evt. 

forældredeltagelse i ansættelsesudvalg”.  

 

c) Anmodning om tidlig afslutning af skoledag på Hedevang 

Stillingtagen til anmodning om, at skoledagen den 25. oktober afsluttes kl. 12.00 i 

forbindelse med personalets pædagogiske weekend 

Der var enighed om at tilslutte sig dette, dog under forudsætning af, at der etableres 

pasningstilbud til de elever, hvis forældre måtte ønske det. 

SB udtrykker sin accept af, at dette sker én gang om året på hver afdeling – uden at 

det skal behandles i SB (medmindre – naturligvis - der på et senere tidspunkt ønskes 

en anden praksis). 

 
5. Generel information  

a) Nyt fra eksterne medlemmer  
Mette vil gerne fortælle om Red Barnet på november-mødet.  
 
b) Nyt fra formanden  
Peter: Skole og Forældre holder landsmøde den 15. og 16. november. Vi kan deltage 
med i alt 2 forældrerepræsentanter. Der er tilmeldingsfrist den 30. september. Hvis 
man er interesseret, kan man henvende sig til mig eller Charlotte W. 

 

c) Nyt fra ledelsen  
Herunder økonomisk status og prognose for begge afdelinger (vedhæftet); Høring 
om ressourcefordelingsmodellen på distriktsskoler; kørsel; MinUddannelse på 
Lysholm; Aula; reduceret timetal i indskolingen, projekt specialpædagogik, projekt 
skole/hjem parterneskab på Lysholm 
 

 De økonomiske oversigter viser, at der generelt er udsigt til et mindre underskud. 

Der er taget højde for dette, idet opsigelser ikke er blevet erstattet af nye ansæt-

telser i samme hastighed og omfang som før. 

 Ressourcefordelingsmodellen har været sendt til høring hos bestyrelserne på 

Roskildes distriktsskoler. Eftersom fordelingen ikke har direkte betydning for 

Fjordskolen, valgte Peter og centerlederen blot at informere om den i dag. 

 Det nye busfirma, DITO, har varetaget kørslen siden skolestart. Det er i store træk 

foregået fint på Lysholm – og knap så godt på Hedevang (og Ungdom). Vi arbejder 

tæt sammen med firmaet og kommunens kørselskontor på at rette op på fejlene. 

Således blev der afholdt møde i fredags for alle interessenter. Stor ros til 

Kommunens kørselskontor. 

Rikke har oplevet, at køretiden er længere end tidligere. Det er vigtigt, at fejl og 

afvigelser bliver indrapporteret til Kommunens kørselskontor. 
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 På det seneste har medarbejdere fra Fjordskolen deltaget i Kommunens 
arbejdsgruppe om elevplaner i platformen MinUddannelse (MU). Hedevang er 
allerede på MU. Efter re-visitationsmøderne i efteråret 2019 starter vi på Lysholm 
uddannelse af personale og introduktion af forældre, således at vi påregner at 
også Lysholm overgår til MU 1. august 2020. 

 Aula skydes i gang i uge 43, hvor SkoleIntra slutter. Aula overtager således al 

kommunikation mellem skole og hjem. 

 Det reducerede timetal i indskolingen er indført om torsdagen. Det er foreløbigt 

foregået fint. 

 Projekt Skole/hjempartnerskab er i gang på Lysholm. Formålet er at opnå og 
fastholde et så konstruktivt forældresamarbejde som muligt. At personalet ser 
samarbejdet mellem skole og hjem som et partnerskab. Projektet faciliteres af 
konsulenter fra Undervisningsministeriet 

 Projekt specialpædagogik: Som nævnt tidligere er vi i gang med Projekt 
specialpædagogik på Hedevang. Formålet er, at enhver elev modtager et tilbud, 
der er optimalt sammensat i forhold til netop hans eller hendes individuelle 
forudsætninger og udfordringer. Dvs. at vores samlede tilgang tilpasses den 
enkelte elevs faglige såvel som hans eller hendes sociale og personlige 
kompetencer og –udfordringer. Der har været tale om en gunstig udvikling hidtil. 
Vi er indstillet på et langt forløb. Der er opstillet en række kvalitetskriterier, bl.a. at 
Hver klasse anvender ét modul om ugen (fagtime eller udedag), hvor der vil være 
særligt fokus på træning af sociale færdigheder. 
Der var enighed om, at det er en god ide, som SB støtter op om.  
Peter anbefalede, at dette bliver meldt bredt ud til forældrekredsen, herunder 
formål og målsætninger mv., så det er tydeligt for forældrene, at dette tiltag er en 
del af Hedevangs målsætning om udvikling af elevernes personlige kompetencer 
– som supplement til deres faglige udvikling. 

 
d) Nyt fra Hedevang og Lysholm  

 Arne: Vi er i gang med Lejrskolerne (de skal helst være afholdt inden 
efterårsferien). 9. og 10. skal til Berlin. Der har været afholdt fælles 
forældremøde, desværre var UU-repræsentanten syg. Klasserne er blevet større: 
Det presser lokalerne, hvad der kan betyde, at vi må dele visse klasser op. Vi 
prøver at løse det så godt som muligt. Grupperne modtager supervision fra 
psykolog ift. projekt specialpædagogik. Vi skal snart i gang med re-visitationer.  

 Charlotte: Gode forældremøder på Lysholm (med udgangspunkt i forældrenes 

egne forslag), dog har der være kritik fra udskolingens forældre over gentagelse 

af oplæg om seksualvejledning, der ønskes et andet indhold af oplæg næste 

skoleår. 
 

4. Eventuelt  

Charlotte N: Jeg sørger for, at underskriftlister med det rette navne kommer med 

næste gang. 
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Skolebestyrelsesmøder i 2019-20 

 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 

 


