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Velkommen til skoleåret 2018/2019: Vi håber at alle er kommet godt i gang med det nye
skoleår! Med dette nyhedsbrev vil vi gerne byde alle velkommen til et nyt og spændende
skoleår.
Min Uddannelse og årsplaner: I løbet af august og september vil alle lærere have lavet
årsplaner i alle fag i Min Uddannelse. Skolebestyrelsen er i gang med at forberede Min
Uddannelsesaftener for alle interesserede forældre. Dette vil der komme mere info om.
Forældremøder: I august har der været afholdt forældremøde i Dalby og for indskolingen i
Skibby. I Skuldelev afholdes der forældremøde d. 4. september, for mellemtrinet i Skibby d.
6. september, for 8. og 9. klasse d. 11. september og for 7. klasse d. 18. september
Fag uge 39: Skoleårets første fag uge afholdes i uge 39 – 24. til 28. september. Overskriften
er naturfag. Alle vil modtage yderligere information fra de forskellige afdelinger.
Lejrskole: I august har vores 9. klasser været på lejrskole. Den ene klasse har været i
Brighton/England og den anden klasse i Berlin/Tyskland.
Campus XL dag: fredag d. 14. september skal vores udskoling på campus XL dag på campus
i Frederikssund. Indtil videre er der inviteret 20 virksomheder, som vil præsentere sig på
dagen. Der vil snarest komme en officiel indbydelse, som vil blive sendt til alle forældre i
udskolingen.
Valgfag: Den 14. september starter årets valgfag, som i år bliver hele dage, og i samarbejde
med Jægerspris Skole. Samarbejdet med Jægerspris Skole betyder, at vi har kunnet udbyde
hele 13 forskellige fag med alt fra friluftsliv, ungdomstræner fodbold, udvidet engelsk og
business. Valgfagslærerne samarbejder desuden med både det lokale foreningsliv og
ungdomsuddannelserne i Fr. Sund Kommune – for på den måde at gøre valgfagene endnu
mere attraktive og relevante for de unge mennesker.
Budget 2019-2022:Budgetmateriale for skolernes budgetter for 2019-2022 er i høring i
perioden 3. september til 16. september. Interesserede kan finde materialet på dette link:
https://www.frederikssund.dk/Politik/budget-og-regnskab/budget-2019/Budgethoering2019/hoeringsmateriale
Skolens MED udvalg og Skolebestyrelse vil lave høringssvar til budgetterne
Skilsmissegrupper og støttende elevsamtaler: Som noget nyt vil Fjordlandsskolen i dette
år tilbyde henholdsvis skilsmissegrupper og støttende elevsamtaler. Begge tilbud er
tiltænkt elever, som i en periode ikke trives som følge af en skilsmisse, kritisk sygdom, sorg
el.lign. Der vil indenfor nær fremtid komme yderligere information om de 2 tilbud.
Indsatser for skoleår 2018/19:

1.
2.
3.
4.

Fjordlandsskolens vision og værdier
Fokus på dansk og matematik
Børnesyn
Helhedsindsats omkring dysleksi – ordblindhed. Fra testning, undervisning og
forældreansvar
5. Kommunikation
6. Fortsat fokus på øget faglighed
7. Elevtrivsel og forældretilfredshed

Nyt fra Skolebestyrelsen:





Konstituering: På første bestyrelsesmøde med den nye skolebestyrelse konstitueret.
Formand blev Anne Hegestand og næstformand Helle Dissing.
Dialogmøde: onsdag d. 12. september er skolebestyrelserne inviteret til dialogmøde med
det politiske udvalg. Dagsorden er drøftelse af budget 19-22.
Trafikpolitik: på bestyrelsesmødet d. 29. august blev nedsat et udvalg, som i dette skoleår
skal arbejde med en trafikpolitik for Fjordlandsskolen.
Referat: Interesserede kan læse skolebestyrelsens mødereferat via dette link:
http://fjordlandsskolen.dk/sp/p471834/foreside?pageId=c666d404-b6fa-44c8-8cfae399f0523475

