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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 7. september 2021 kl. 17:00 – 19:00 

Sted: Hovedindgangen Frelloskolen 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: 

 

Mødeleder: 

Referent: 

Anders Heith Henriksen, Anne Øbo 

Sørensen, Benn Molin Lauritsen, Bjarne 

Østergaard Olesen, Dennis Bjørn Krogh-

Meyer, Henrik Christopher Juel Bay, Lars 

Meldgaard Hage, Lisbeth Maegaard 

Andersen Jørgensen, Lotte Jørgensen, 

Martin Spangsberg Uhre, Morten Stoll, 

Niels Bomholt. 

Tina Fink, Vibeke Obel Jørgensen. 

Helene Friis Dalsgaard og Morten Møller 

Jensen 

Elevrådsrepræsentant: ej valgt 

 

Anne Øbo Sørensen, Lisbeth Maegaard 

Andersen Jørgensen, Henrik Juel Bay og 

Morten Stoll 
 

 

Anders Heith Henriksen  

Helene Friis Dalsgaard 

O = Orientering, D = Drøftelse, G/B = Godkendelse/Beslutning 

Dagsorden Referat 

Konstituering af bestyrelsen Formand Anders Heith Henriksen 

Næstformand Bjarne Østergaard Olsen 

1. Godkendelse af referat/dagsorden (G/B)  

2. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever  

 Andre 

max. 10 min.  

MJ: 

- Frelloskolen søger en AKT-

lærer/pædagog. Samtalerne forventes 

afholdt den 22/9 kl. 15.  

Elevråd har drøftet: 

- Udgangstilladelse 

- Tid til spisning i kantinen 

- Skraldespande inde og ude (er 

indkøbt) 

- Skamler i biologi og F/K 
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3. Forretningsorden (D, G/B) 

Drøftelse, evt. justering samt godkendelse af 

forretningsordenen (bilag). 

15 min 

Godkendt uden bemærkninger.  

4. Fastsættelse af mødedatoer (D,G/B) 

Endelige aftaler ift. mødedatoer i indeværende 

skoleår. 

10 min. 

Tirsdag bliver fast mødedag kl. 17-19. Årets 

fastlagte møder bliver: 

• Tirsdag den 7. september  

• Tirsdag den 12. oktober  

• Tirsdag den 9. november  

• Tirsdag den 14. december  

• Tirsdag den 11. januar  

• Tirsdag den 8. februar  

• Tirsdag den 8. marts  

• Tirsdag den 12. april  

• Tirsdag den 10. maj   

• Tirsdag den 14. juni  

 

5. Status på skolestarten (O) 

Orientering ved skolens ledelse.  

20 min. 

Orientering: 

- Der har været udfordringer med 

indflytningen, da bygningen ikke stod 

færdig, som forventet.  

- Strømmen i bygningen har været 

forsinket, hvilket har givet 

udfordringer med mange praktiske 
ting som fx udsugning, netværk, 

kopimaskiner, tavler, branddøre, 

elevskabe mv.  

- Skolepatruljen står ved lyskrydset 

mellem Ortenvej og Ndr. Boulevard.   

Der skal være fodgængerfelt med 

torontoblink ved Ortenvej, før vi må 

placere en patrulje.  

- Ledelsen er lige for øjeblikket synlige 

ved kys og kør banen.  

- Brug af kantinen har krævet 

tilvænning fra både skolens og 

Fritidscentrets side. Aftalen justeres 

løbende efter behov.  

- Der er lavet forskudte pauser i 

indskoling og mellemtrin, således hver 

afdeling har legepladsen forskudt.  

- Biblioteket kan nu pakkes ud efter 

godkendelse fra brandmyndighederne.  

- Datatab på elevernes pc’er for sidste 

års 8. årgang. Data kan desværre 

ikke genskabes. IT- afdelingen er 

inviteret på forældremøde for 9. 
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årgang.  

 

Drøftelse: 

- Hvordan sikres de bedste betingelser 

for brug af kantinen? 

- Forskudte pauser og brug og fordeling 

af udearealerne. 

- Mulighed for bolde og lign. til hver 

afdeling/årgang. 

- Brug af de åbne lokaler. Der kigges 

lige nu på, hvordan vi kan frigøre de 

åbne lokaler i udskolingen.  

- Siddepladser i faglokaler og udsyn til 

tavle. 

- Elevernes brug af pc’er og 

undervisning heraf fx oprettelse og 

brug af mapper mv.  

 

Aftaler: 

- Morten istandsætter et møde mellem 

repræsentanter fra skolebestyrelsen 

og Fritidscentret med henblik på at 

sikre samarbejdet og de bedste 

betingelser for elevernes brug af 

kantinen.  

Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.  

- Der forsøges at opstille årgangskasser 

til bolde, bat mm. i mellemtrin og i 

udskoling. 

- Morten undersøger om der er 

siddepladser for alle elever i lokalerne 

på mellemtrinnet med udsyn til tavle.  

 

6. Principper (D) 

Udarbejdelse af plan for det videre arbejde med 

principper og politikker for Frelloskolen. 

30 min 

Udkast til kostpolitik drøftet, justeret og 

vedtaget.  

Udkast til mobilpolitik drøftet. Medtages på 

næste elevrådsmøde og følges op på 

kommende bestyrelsesmøde.  

 

Plan for udarbejdelse af principper: 

- Punktet fortsætter på næste møde, 

hvor der udarbejdes en langsigtet 

plan.  

- Morten udarbejder et udkast til en 

trafikpolitik.  
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7. Evt. 

max. 5 min. 

Det er positivt bemærket at Morten står 

skolepatrulje og er synlig på skolen om 

morgenen.  

 

 


