Referat af skolebestyrelsesmøde
tirsdag d. 06. Januar 2015

kl. 18.30-20.30

Lokale: Personalerummet på Thorsensvej

Fraværende: Michael Koborg, Jan Axelsen

Punkter

Ansvarlig

1. Protokol

LEN

2. Siden sidst

Beskrivelse

Tid

Referat
Godkendt

25
Marianne har sendt høringssvar af sted omkring de skriv
SB lavet på dec. mødet omkring styrelsevedtægterne.
Der er fem der deltager i Tårnborg konferencen d. 2324/1-2015. (Marianne, Rene, Allan, Jan og Lene) Jan laver
den endelige tilmelding.

* Formand

Marianne

Der er nedsat en styringsgruppe/undersøgelsesudvalg ift.
Guldborgsund kommunes skolevæsen og hvordan det
skal se ud i fremtiden. Jesper Blomberg fra Nordbyskolen
at repræsentere byområdet. Det forventes at
undersøgelsen er færdig i løbet af foråret 2015.
Ny stilling på TV. Det er et genopslag fra dec. måned,
hvor der ikke var kvalificeret ansøgere nok til de tre
stillinger. Der er kun to ansøgere til stillingen og blot en
der kunne være interessant at se til samtale. René
deltager i samtalen i stedet for Marianne mandag i næste
uge.
Åbent hus arr. I SFO i dec. har været en rigtig god dag.
Der var rigtig mange der deltog, både af børn og voksne.
Sygefraværet på Fjordskolen er ikke det samme billede
som medierne giver. Fraværet er højere end på samme
tid sidste år, men kan dog skyldes mange ting, b.la.
langstidssygdom som ikke nødvendigvis er foranledet af
arbejdsmiljøet. Vi har i perioden fra aug.-dec. haft tre
længerevarende sygdomsramte. (vedhæftet er
sygdomsoversigt). Punktet tages på igen på næste SB
møde. Arbejdstidsrammen kan ligeledes være en
medvirkende årsag til øget fravær, da man ikke længere
har mulighed for at gennemføre sin undervisning og
derefter forlade matriklen. Det prøver vi at bløde op
igennem dialog med medarbejderne.
Der bliver i aften afholdt 6. årgangsforældremøde med
henblik på at have fokus på øget trivsel på den samlede
6. årgang, samt hvilke tiltag der er nødvendig for at
hjælpe denne proces godt på vej.

* Ledelse

Ledelsen

Der er i denne uge udarbejdet nye skemaer til 3. og
kommende skemaperiode. De er pt. Til gennemsyn hos
medarbejderne og det forventes at de lægges på intra i

starten af den kommende uge. Der er på Fv forsøgt
indlagt faste morgenmøder for at sikre at
lærer/pædagoger kan mødes omkring årgangsarbejdet.
Ligeledes vil vi afprøve at lave en samlet middagspause
fra kl. 11-12 og ingen øvrig fast pause i løbet af dagen.
Det er en prøveperiode og hvis det ikke virker for
eleverne, så gør vi noget andet.
Der er MEDmøde torsdag i næste uge hvor der b.la skal
snakkes om ”7-17” – arbejdstidrammen for Fjordskolen.

* AMO/MED
*Elevråd

* Andre
3. Byggeri

Ledelse

Siden sidst

5

4. Trafik

Ledelsen

Siden sidst

5

5. Internationalt
samarbejde

Ledelsen

15

6. Mad på
Fjordskolen

Alle

10

7. Validering af
kvalitetsrapport

Ledelse

Se bilag

10

Der skal afholdes elevrådsmøde i næste uge.
Generel bekymring over at vi til kommende 0. årgang har
70 distriktsbørn, men at der blot er 50 der aktivt har valgt
os til. Hvordan vender vi det billede og få alle vores
distriktsbørn til at vælge os til? Noget af årsagen er at vi
har flere der vælger privatskoler end tidligere og samtidig
er vores skoledistrikt stort og tangere andre skoler i
Guldborgsund kommune. Det besluttes at det tages med
som punkt på næste SB møde.
Vi er opmærksomme på det i ledelsen og har indgået
aftaler igennem vores NNS tilknytning til børnehaver,
hvor vi skal være med til forældrearr. Der giver
informationer om Fjordskolen.
Alt går efter planen. Der er dog meget vådt på
byggepladsen, så vi håber at det holdes frostfrit.
Marianne mener at der nu mangler et bump på FV, som
er blevet fjernet imellem jul og nytår. (d. 8/1 var der fire
og det er hvad der skal være).
Der er nu indgået en aftale omkring internationalt
samarbejde med Rostock på 5 år. Derudover ville vi
gerne udvide samarbejdet til f.eks. Inddrage Scandlines i
noget samarbejde, hvor de evt. sponsorerer noget
transport.
SB er positivt stemt for at Fjordskolen undersøger dette
nærmere, hvordan sådan et evt. samarbejde kan indgås.
Det udover har gymnasiet besluttet at oprette en
international linie, der giver vores elever mulighed for at
fortsætte i sprogsporet.
Marianne, Jan og Lene har været til møde med Hanne og
Eva fra Skovkøkkenet, hvor vi fik gode informationer om
de forskellige gode/lokale råvarer der altid bliver
benyttet i deres produktion. Der kommer nu salatbar to
dage om ugen, fortsat suppedag en dag om ugen.
Skovkøkkenet tager et stort socialt ansvar, hvor de
holder et vågent øje med om eleverne køber varieret og
sikre sig at de handler mad før juice mm..
Plan for noget skriftlighed omkring indholdet af
Skovkøkkenet. Det udarbejder vi i samarbejde med dem
– så vi i højere grad kan dele det gode indhold.
Kvalitetsrapport er udearbejdet af forvaltningen og
informationerne er trukket ud fra b.la KMD/UNI-C.
Fjordskolens tal er ikke gode. Vi har elever der ikke har
gennemført prøver og derudover er vores
karaktergennemsnit ikke særlig højt. Der er mange

7. Kommende
punkter

Alle

8 Eventuelt

Alle

10. Personsager

35

Udkast
vedhæftet
Elevrepræse
ntanter
deltager ikke

10
5

årsaget til at vi befinder os hvor vi gør,
omstrukturering/sammenlægning af Fjordskolen. Det er
ligeledes et øjebliksbillede.
Videre revidering af principper.
- Princip for forældrenes inddragelse i skolen. (JAX/LEN
laver oplæg).
- Princip for samarbejde mellem lærer/pæd
- Velkomstfolder (JAX)
-PR - Facebook (Opfølgning - LEN)
- Årsregnskab
Forslag om at der bliver lavet en Facebook siden omkring
Fjordskolen – hvor man dyrker den gode historie.
Kommunen oprettes på Facebook – vi undersøger hvad
det indebærer. Punktet tages med på næste møde.
Der laves en oversigt med de kommende SB møder.
STT er ikke et hit på TV og der bliver i næste skema
periode lavet en indsats omkring dette, så det bliver en
succes fremadrettet.

