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Skolernes motionsdag: 12. oktober er det skolernes motionsdag. I vil modtage mere info
om afvikling af motionsdagen fra de enkelte afdelinger. Som et forsøg vil indskolingen i
Skibby løbe et venskabsløb, hvor de samler ind til Red Barnet. Bliver det en succes, vil vi
overveje, om det skal være for hele Fjordlandsskolen til næste skoleår. Interesserede kan
læse mere og give et bidrag på https://venskabsloebet.redbarnet.dk/2018/6-3014.
Skolebestyrelsen har påtaget sig opgaven med at prøve at finde sponsorer blandt
virksomheder og foreninger på Hornherred Syd.
Min Uddannelse og elevplaner: I år bliver elevplaner udarbejdet i Min Uddannelse. Alle
lærere er d. 2. oktober til workshop i Min Uddannelse, kompetencemål og
kompetencemålsvurdering.
Uddannelsesmesse: 3.-4. oktober skal 8. & 9. klasse til Uddannelsesmesse i Frederiksborg
Centret i Hillerød. Interesserede kan læse mere via dette link
http://frederiksborgcentret.dk/kalendere/uddannelsesmessen-2018/
Fag uge 39: Skoleårets første fag uge blev afholdt i uge 39 – 24. til 28. september.
Overskriften var naturfag. På alle skolernes afdelinger og rundt omkring i naturen foregik
en masse spændende undervisning.
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: Umiddelbart efter efterårsferien afvikles terminsprøver for eleverne i 8. og
9. klasse. Terminsprøver for 8. klasse afvikles i uge 43 og for 9. klasse i uge 44.
Sampasning: Sampasningen i sommerferien foregik i Skibby, og er gået rigtig godt. Vi er
dog fortsat udfordret på, kun ca. 2/3 møder op. Sampasningen i uge 42 foregår i Dalby, og
temaet er udeliv. På trods af at skolen holder lukket d. 21. december og d. 3. januar, vil
SFO’en holde almindeligt åbent på alle tre afdelinger. Dagene mellem jul og nytår er
behovspasning.
Budget 2019-2022: 1. oktober blev der indgået budgetforlig i Frederikssund kommune.
Interesserede kan læse mere om forliget på dette link
https://www.frederikssund.dk/Service/Nyheder/2018/oktober/budgetforlig-ifrederikssund-kommune Skolebestyrelsen vil orientere yderligere, når budgettet er endelig
vedtaget.









Efterårsferie: Uge 42 – 15.-21. oktober er skolernes efterårsferie. Vi ønsker alle elever og
forældre en rigtig dejlig ferie.
Skills finale: Ved Uddannelsesmessen i FrederiksborgCentret blev der afviklet
semifinalerne i Skills stafetten. 3 elever fra Fjordlandsskolens 8.E vandt semifinale og skal
deltage i finalen i Skills i april 2019.
Peter Mygind: fredag d. 28. september var Peter Mygind på besøg hos vores 6.-9. klasser
og holde et oplæg om mobning og social ansvarlighed. Oplægget vil være starten på vores
arbejde med at udarbejde en ny antimobbestrategi
Lærernes dag: fredag d. 5. oktober 2019 er officiel Lærernes dag. På Fjordlandsskolen
fejrer skolebestyrelsen i den anledning alle medarbejdere. Vi siger TAK til alle for indsatsen.
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: På bestyrelsesmødet d. 19. september godkendte bestyrelsen et
princip om håndtering af elevfravær. Nu skal princippet behandles i skolens MED udvalg,
hvorefter det sendes ud til alle forældre.
Kommunikation på offentlige medier: Skolens medarbejdere har bedt skolebestyrelsen
udarbejde et princip om kommunikation på offentlige medier. Skolebestyrelsen drøftede
indhold af et princip og på baggrund af denne drøftelse udarbejdes et princip til
godkendelse på bestyrelsesmødet i oktober.
Referat: Interesserede kan læse skolebestyrelsens mødereferat via dette link:
http://fjordlandsskolen.dk/sp/p471834/foreside?pageId=c666d404-b6fa-44c8-8cfae399f0523475

