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Skolernes motionsdag: På alle Fjordlandsskolen 3 afdelinger blev der dagen før
efterårsferien afviklet rigtig gode motionsdage. Der blev på dagen slået flere rekorder –
både personlige rekorder og skolerekorder.
Skole/hjemsamtaler: november er måneden, hvor der for alvor er gang i
skole/hjemsamtaler. Flere klasser og årgange har allerede planlagt og inviteret til samtaler
og de sidste følger slut november/starten af december.
0. klasse og konkurrence ”børn på vej”: 0. klasserne har deltaget i den landsdækkende
konkurrence ”børn på vej” om trafiksikkerhed og 0. klasserne i Skibby vandt konkurrence
sammen med 0. klasse på Trekløverskolens afdeling i Græse Bakkeby. Interesserede kan
læse med her https://www.frederikssund.dk/Service/Nyheder/2018/oktober/0klasservinder-trafikkonkurrence
Diskofest 23. november: Som et led i 6. klassernes brobygning, holder kontaktforældrene
på årgangen en diskofest for alle elever i 6. klasse. Festen er fredag d. 23. november kl.
18.00-21.00 og foregår i kantinen på afdeling Skibby. Det plejer at være en stor succes og vi
håber at rigtig mange elever fra årgangen deltager.
Åbent hus på EUD/EUX og 10. klasse: Esnord – Erhvervsskolen Nordsjælland afholder en
række åbent husarrangementer, hvor de præsenterer deres forskellige uddannelser. 22.
november kl. 16.-18 er der åbent hus, hvor man kan høre om EUD/EUX og 10. klasse.
Skoleindskrivning: Skoleindskrivning for skoleåret 18/19 foregår i perioden fra 29. oktober
til 9. december 2018. Indskrivning foregår elektronisk og ved brug af Nem ID. Yderligere
information om indskrivning og eventuel skoleudsættelse kan læses via dette link
https://www.frederikssund.dk/Borger/Boern--unge/Skoler-SFO/indskrivning-skolestart20182019.
Terminsprøver: I ugerne efter efterårsferien har henholdsvis 8. årgang og 9. årgang afviklet
terminsprøver. Lige nu er lærerne i gang med at rette opgaverne og derefter vil eleverne få
et indblik i, hvordan de ligger fagligt i forhold til folkeskolens prøver.
Fælles elevrådsmøde hos borgmesteren: Torsdag d. 8. november er der fælleskommunalt
elevrådsmøde hos borgmesteren. Her skal der drøftes opgaver til Fælles elevråd og så skal
der fordeles en pose penge imellem de enkelte skolers elevråd.
Faguge 47: i uge 47 har vi endnu en faguge. Det overordnede emne er Læsning og
Litteratur og indholdsemnet er: HELTE (litterære helte/figurer, superhelte, historiske helte,
hverdagens helte etc.) Ugen afvikles med faglige tilgange: Højtlæsning ved fast
morgenlæsebånd, læseforståelsesstrategier til både fiktive og faglige tekster og





bevægelsesdansk om stavning og grammatik. Der planlægges individuelt på de tre
afdelinger. Fagugen skydes i gang i uge 46, hvor forfatter Morten Dürr kommer og laver
foredrag omkring – ”at finde den gode historie” – for 3. – 6. klasse. Han kommer torsdag i
Skibby og fredag i Skuldelev og Dalby.
Klippe/klistredag: Onsdag d. 28. november afholder vi klippe/klistredag. På grund af
budgetstop vil årets klippe/klistredag være en genbrugsjul. Skulle nogle forældre ligge inde
med et lager af klippe/klistrematerialer, så er I meget velkomne til at sende det med
eleverne i skole.
Indsatser for skoleår 2018/19:
1. Fjordlandsskolens vision og værdier
2. Fokus på dansk og matematik
3. Børnesyn
4. Helhedsindsats omkring dysleksi – ordblindhed. Fra testning, undervisning og
forældreansvar
5. Kommunikation
6. Fortsat fokus på øget faglighed
7. Elevtrivsel og forældretilfredshed

Nyt fra Skolebestyrelsen:





Princip om elevfravær: Skolebestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde udarbejdet et
princip om håndtering af elevfravær. Princippet er vedhæftet nyhedsbrevet til orientering.
Workshop om ny tildelingsmodel: onsdag d. 7. november deltager skolebestyrelsen i en
workshop om den nye tildelingsmodel til skoleområdet. Interesserede kan læse mere om
tildelingsmodellen via dette link: https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-ogreferater/uddannelsesudvalget/dagsorden-2018-11-07/1548662
Referat: Interesserede kan læse skolebestyrelsens mødereferat via dette link:
http://fjordlandsskolen.dk/sp/file/f87a5615-f667-44a6-95594a0ab2792d07/Referat%20Skolebestyrelsesm%C3%B8de%20Fjordlandsskolen%20221018.
docx

Nyt fra klubben:


Et distrikt i Hornsherred: Den 1. januar 2019 bliver Klubdistrikterne Skibby og Jægerspris
lagt sammen. Ændringen er vedtaget i forbindelse med Budget 2019 – 2022. Det nye
distrikt blive næsten dobbelt så stort som det nuværende Skibby Distrikt, og vil den 1.
januar have 5 klubmatrikler med 17 medarbejdere. I det nye distrikt vil der samlet være
næsten 500 børn indmeldt i fritidsklubberne samt ca. 200 unge i Ungdomsklubberne. Leder



af det nye distrikt Hornsherred, bliver Distrikt Skibbys nuværende leder Christian
Vilhelmsen.
Ny åbningstid Ungdomsklubberne i det nye år: I starten af 2019 vil ungdomsklubberne få
ny åbningstid. Det sker som en konsekvens af vedtagelsen af budget 2019-2022. Vi skal
spare hvad der svarer til 25% af budgettet i ungdomsklubben, hvilket desværre kommer til
at betyde en reduceret åbningstid. Vi er lige nu, sammen med de unge, i gang med en
proces med at fastlægge den nye åbnings, der vurderes at blive 15 timer ugentlig mod i dag
22.

