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Mini SFO: 1. maj er mini SFO startet på skolen. Det var en rigtig hyggelig dag med
forventningsfulde børn og forældre. D. 25. maj er der sommerfest for børn i Skibby mini
SFO, deres søskende og forældre.
Uge 20: har vi faguge – denne uge med overskriften Innovation og Entreprenørskab. Der vil
være mange spændende aktiviteter for eleverne denne uge.
Nye medarbejdere: På Skibby SFO har vi ansat Hanne Blomhøj og Kevin Madvig-Schnor 3
mdr. 16.4 – 13.7 og i Skuldelev Jenny Skov frem til d.13.7. I forbindelse med kommende
skoleår ansætter vi 9 nye lærere. Mere info om dem kommer snarest. 1. maj er Karina
Mouritsen startet som pædagogisk leder i Skibby.
Turboforløb for elever fra 8. årgang: En gruppe elever fra 8. årgang var i marts på et
læringsturboforløb. Det er et forløb støttet af Rambøll, og vi afvikler det i samarbejde med
Jægerspris Skole. Forløbet fortsætter med mentorsamtale i resten af skoleåret.
9. klassernes afgangsprøver og sidste skoledag: onsdag d. 2. maj starter 9. klasserne
afgangsprøver med dansk skriftlig fremstilling. De skriftlige prøver fortsætter frem til 14.
maj. 30. maj har 9. klasserne sidste skoledag og straks derefter går de i gang med deres
mundtlige prøver.
Frokost hos Lars Løkke: 5. klasse fra afdeling Dalby skal 28. maj til frokost hos statsminister
Lars Løkke Rasmussen. 5. klasse er blevet inviteret til frokost hos statsministeren på
baggrund af deres resultater i dansk læsning.
Trafikudfordringer i Skibby: Frederikssund Kommunes trafik og vej har de seneste
måneder modtaget en række klager vedr. trafikken til skolens afdeling i Skibby. Klagerne
går på trafik morgen og eftermiddag i forbindelse med aflevering og afhentning af elever.
Vi skal derfor erindre om, skolens store og gode parkeringsplads skal benyttes både
morgen og eftermiddag, når I bringer og henter jeres børn i skole/sfo, så I ikke generer
beboerne på nabovejene. Det er forår og sommer om lidt, og børnene har rigtig godt af at
få lidt luft på en lille gåtur til/fra parkeringspladsen – det kan faktisk være med til at
forbedre deres koncentrations- og indlæringsevne at få rørt sig og få frisk luft inden
undervisning. 6. klasserne i Skibby arbejder med statistik i matematik og de vil over den
kommende periode være på P-pladsen om morgenen og lave lidt statistik på trafikken der.
Valg til skolebestyrelsen: I foråret 2018 skal der vælges repræsentanter til
Fjordlandsskolens bestyrelse. Der vil komme mere kommunikation omkring valget, men er
der nogen, som kunne være interesseret i at stille op til bestyrelsen, så reserver allerede nu
mandag d. 7. maj 2018 kl. 19, hvor vi afholder valgmøde.





Fagfordeling: i april måned har vi fortsat arbejdet med fagfordelingen. Vi forventer, at
størstedelen af fagfordelingen falder på plads i løbet af maj. Når fagfordelingen er på plads,
vil kommende klasse/årgangsteams blive meldt ud. Resten af skoleåret vil det være et fast
orienteringspunkt i nyhedsbrevet.
Indsatser for kommende skoleår:
1. Strategi for dansk læsning og skrivning
2. strategi for matematik
3. Helhedsindsats omkring dysleksi – ordblindhed. Fra testning, undervisning og
forældreansvar
4. Kommunikation
5. Fortsat fokus på øget faglighed
6. Elevtrivsel og forældretilfredshed

Nyt fra Skolebestyrelsen:




Skolebestyrelsen har d. 7. maj inviteret alle kontaktforældre til møde på Fjordlandsskolen,
afdeling Skibby. Mødet foregår i kantinen kl. 17.-19. Dagsorden til mødet er arbejde med
skolens vision. - AFLYST
I maj skal skolebestyrelsen bl.a. arbejde med høringssvar til kommunes specialskoleprojekt,
samt kommunens forslag til budget 2019-2021

Nyt fra klubben:






Nye børn: Klubberne i Hornsherred Syd kunne d. 1. maj byde velkommen til 67 børn ud af
75 mulige fra 3. klasse. De fordeler sig med 15 i Klub Skuldelev, 22 i Klub Himmelblå (Dalby)
og 30 i Klub 200 (Skibby). Det er altid en skøn dag når en flok spændte, glade og
fuldstændig klubklare børn starter d. 1. maj. På Skuldelev og Himmelblås Facebooksider er
der lidt billeder fra dagen.
Ledelse: Som man kan læse i handlingskataloget for budget 2019-2022, er der et forslag
om at samle de to klubdistrikter i Hornsherred til et`. Set i lyset af at der lige nu er en
vakant Distriktsklubleder stilling i Klubdistrikt Slangerup, har det givet anledning til igen, at
kigge på hele klubområdet. Vi har set på forskellige løsninger og valgt en løsning hvor vi
rykker ledelse fra Herredet til Slangerup. Beslutningen er blevet at Tine Koefoed Hansen pr.
1, juni bliver leder af klubdistrikt Slangerup, og at jeg Christian Vilhelmsen, frem til en
eventuel beslutning om distriktet, er leder af begge klubdistrikter i Hornsherred. Vi starter
så småt processen med rokering og inddragelse i næste uge.
Stort fælles forældremøde: Igen i år afholder klubbernes bestyrelse et stort
forældremøde. Der vil traditionen tro være mad og underholdning til både børn og
forældre. Udendørs laver vi et stort aktivitetsområde for børnene, hvor vi bestræber os på

at der er pædagoger fra alle klubber til stede. I mens børnene leger, er forældrene samlet
til bestyrelsens beretning og valg og efterfølgende foredrag af Ann Elisabeth Knudsen om
opdragelse. Ann er hjerneforsker og aktuel med bogen, Diagnose eller opdragelse? Mødet
holdes d. 13. juni i Græse Bakkeby Hallen. Plakat og tilmelding kommer midt i maj.

