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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 9. november 2020 kl. 17:00 – 19:00 

Sted: Personalerum, 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. 

Tina Fink, Vibeke Obel Jørgensen. 

Helene Friis Dalsgaard og Morten Møller 

Jensen 

Elevrådsrepræsentant: Alexander 9.c og 

Magnus 7.a 

 

Dennis Bjørn Krogh-Meyer, Lotte 

Jørgensen, Tina Fink, Alexander 

 

 

Anders Heith Henriksen  

Helene Friis Dalsgaard 

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

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat/dagsorden (G/B) Godkendt uden bemærkninger 

2. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever  

 Andre 

max. 10 min.  

Formand orienterer: 

Formanden har efterlyst en tilbagemelding fra 

personalet vedr. brug af kantinen: 

- Mellemtrinnet beretter om, at der er 

kommet en god rutine for eleverne. 

De oplever dog, at de mister 5-10 

minutter af 4. lektion for at komme i 

kantinen kl. 11.20. Der efterspørges 

et ur i kantinen.  

- Udskolingen beretter, at det går 

bedre med at finde en god rutine. De 

oplever dog, at der stadig sælges 

usunde varer til eleverne. Flere 
udskolingselever vælger også at spise i 

lokalerne på skolen, hvilket har givet 

mere ro i pausen. 
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- Udskolingseleverne virker inaktive og 

afventer de 20 minutters spisepause 

mellem kl. 11.20 og kl. 11.40. 

 

Drøftelse: 

- Der arbejdes på at sætte mål op på 

boldmarken mellem skolen og hallen.  

- Skal der kigges på forskudte pauser 

fremadrettet? Eller skal pausetiden 

øges? 

  

Beslutning: 

- Morten går i dialog med Fritidscentret 

med henblik på at begge parter 

opretholder aftalerne.  

- Skolen kigger ind i muligheden for 

forskudte pauser.  

 

Skoleleder orienterer: 

- Økonomi: Sættes på som et separat 

punkt på næste møde.  

- Ansættelser: 4 lærerstillinger fordelt 

på mellemtrin og 9. årgang. 

Samtalerne forventes afholdt i uge 

47.  

- Ny skolechef: Kim Bondesen 

Nielsen er tiltrådt pr 1. november 

2021. 

- Videoovervågning: Inden længe vil 

der opsættes videoovervågning rundt 

om skolen.  

- Corona: Der er ikke nye 
retningslinjer på skoleområdet. Skolen 

har dog aflyst arrangement i Ribe 

domkirke for 400 elever på tværs af 

flere skoler.  

- Mobiltelefonskabe: Der er bestilt 

mobilskabe til alle lokaler på 

mellemtrinnet og i udskolingen.  

 

Elevråd orienterer:  

- Det er fortsat varmt i udskolingen, 

der er dog sket en lille forbedring.  

- 8. og 9. årgang ønsker 

udgangstilladelse i pauserne. 

- Vandautomater efterspørges. Gerne 
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de automater der stod på 

Brorsonskolen. Disse er bestilt.  
- Skamlerne i F/K og bio er for små.  

- Ønske om flere sofaer i 

fællesarealerne samt knagerækker i 

faglokalerne.  

- Ønske om mulighed for at indkøbe 

mikroovne. Dette er desværre ikke en 

mulighed.  

- Ønske om en fælles temauge for hele 

skolen ala Brodania på Brorsonskolen.  

Morten deltager i elevrådsmøderne med 

henblik på fortsat dialog vedr. ovenstående.  

 

Andre: 

- Vejbelægning på cykelstien er en 

udfordring. Der opfordres til at 

kontakte Vej og park. 

 

3. FrelloSFO (O,D) 

Orientering omkring SFO’en ved 

indskolingsleder Malene Ostersen 

15 min 

Malene Ostersen orienterer om opstart, 

indsatser og tilbud i SFO’en: 

- 271 børn er tilmeldt SFO’en, som er 

fordelt på de to etager. 

- Der er indkøbt møbler til at indrette 

læringsrummene på 1. sal.  

- Garderoberne er ommøbleret, så det 

fungerer bedre for alle.  

- Mobilpolitikken fungerer i SFO’en, da 

man oplevede en udfordring med 

Smartwatches blandt børnene.  

- Der er planlagt et pædagogisk døgn 

for alle pædagogerne, hvor der er 

fokus på at skabe en stærk ”vi-

følelse”.  

 

4. Frelloskolen som LEAPS-skole fra august 

2022 (O,D) 

Besøg fra KATA-fonden, der orienterer om, 

hvad det betyder for Frelloskolen, at vi bliver 

LEAPS-skole fra næste skoleår. 

60 min 

Projektleder Stian Rasmussen fra Katafonden 

orienterer om LEAPS og de kommende 

indsatser på Frelloskolen i arbejdet henimod 

at starte som LEAPS-skole med opstart fra 

august 2022.  

Der var afsat tid til opklarende spørgsmål, og 

der blev fra bestyrelsens side spurgt ind til 
opstartstidspunktet samt overvejelserne bag, 

at alle årgange opstarter samtidig i forløbet. 

 

5. Princip for forældresamarbejde (D,G/B) Punktet udsættes til næste møde 
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Med udgangspunkt i fremsendte udkast til 

princip for forældresamarbejde. 
15 min. 

6. Princip for kommunikation (D,G/B) 

Med udgangspunkt i fremsendte udkast til 

princip for kommunikation. 

15 min 

Punktet udsættes til næste møde 

7. Evt. 

max. 5 min. 

Kort drøftelse af stemningen på skolen. Med 

tiden kommer der langsomt styr på mange 

praktiske og pædagogiske udfordringer.  

 

Bestyrelsen anerkender personalets arbejde 

og indsatser.  

 

Skolens personale anerkender bestyrelsen 

synlighed.  

 

Juleafslutning på næste skolebestyrelsesmøde 

den 14. december – dagsorden forlænges.  

 


