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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 11. januar 2022 kl. 17:00 – 19:30 

Sted: Teamsmøde 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Afbud: 

 

 

 

Mødeleder: 

Referent: 

Anders Heith Henriksen, Anne Øbo 

Sørensen, Benn Molin Lauritsen, Bjarne 

Østergaard Olsen, 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: Alexander 9.c og 

Magnus 7.a 

 

Lars Meldgaard Hage, Niels Bomholt, 

Helene Friis Dalsgaard, Alexander 9.c og 

Magnus 7.a 

 

 

Anders Heith Henriksen  

Helene Friis Dalsgaard 

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

Dagsorden Referat 

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

2. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever  

 Andre 

max. 20 min.  

Anders bød velkommen til det første møde i 

det nye år. Der er vigtige punkter på 

dagsordenen, og det er målet, at vi når at 

behandle alle punkter, derfor er mødet 

længere end normalt. 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra 

et forældrepar, der efterlyser mere plads til 

bevægelse i timer og frikvarter. Dette falder i 

god tråd med bestyrelsens ønske om at få 

etableret hal 3, som vil give mere plads til 

idrætsundervisningen samt bevægelse i andre 

fag og i pauser. 

Skoleleder orienterede om nytilkomne elever, 

der har behov for ekstra støtte i dansk som 
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andetsprog. Skolen har derfor benyttet 

nyansættelserne til at skrue op for timetallet 

for dansk som andetsprog. 

Skoleleder orienterede ligeledes om de 

restriktioner, som skolerne i varde Kommune i 

øjeblikket er underlagt. Vi forsøger at få 

skoledagen til at ligne en almindelig dag så 

meget som muligt. Vi er dog underlagt, at 

eleverne ikke må blandes på tværs af 

klasserne i pauserne. Særligt dette er 

elevrådet utilfredse med. De kan ikke forstå, 

hvorfor de kan være sammen i fritiden og 

ikke i skoletiden. Svaret herpå er, at det er 

nødvendigt for at vi kan gennemføre en 

pålidelig smitteopsporing på skolen. Skolerne i 

Varde gennemfører stadig valgfag og ITL, hvor 

eleverne er på hold på tværs af klasserne. 

Her vil der dog også kunne smitteopspores. 

Smitteopsporingen tager i øjeblikket en meget 

stor del af skolelederens tid. 

Omklædningssituationen ved idræt blev 

drøftet i forbindelse med restriktionerne, og 

skolen har nu indgået aftale med Sportium, at 

der er et pige- og et drengeomklædningsrum 

til rådighed på klasse.  

Der er indført ekstra rengøring i faglokalerne, 

således at overflader rengøres ved klasseskift. 

3. AKT på Frelloskolen (O) 

Orientering omkring skolens AKT-teamets 

arbejde med Adfærd, Kontakt og Trivsel på 

Frelloskolen. 

30 min 

Maria Lundsgaard, koordinator for AKT-

teamet orienterede om arbejdet i AKT-

teamet. Herunder de forskellige funktioner, 

AKT-vejlederne har samt skolens arbejde med 

handleplaner for elever eller grupper af elever 

med specifikke udfordringer. 

Bestyrelsen roste AKT-teamet store indsats, 

og det blev drøftet, om bestyrelsen i 

samarbejde med AKT-teamet kan være med 

til at synliggøre skolens AKT-indsatser, så 
forældrene på skolen, kan få et bedre indblik 

i, hvordan der arbejdes med trivsel på skolen. 

4. Antimobbehandleplan (O, D) 

Indledende drøftelse af arbejdet med 

antimobbehandleplanen. Bilag eftersendes. 
30 min 

Udkast til antimobbehandleplanen blev 

drøftet, og der kom input til det videre 

arbejde i AKT-teamet. 
Antimobbehandleplanen vil herefter tages til 

behandling i bestyrelsen igen på et senere 

møde. 

5. Princip for forældresamarbejde (D,G/B) 

Med udgangspunkt i fremsendte udkast til 
princip for forældresamarbejde. Bilag tidligere 

Princippet blev drøftet og vedtaget med få 

ændringer. 
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fremsendt. 

20 min. 

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

Med udgangspunkt i fremsendte udkast til 

princip for kommunikation. Bilag tidligere 

fremsendt. 

30 min 

Princippet blev drøftet og vedtaget uden 

ændringer. 

7. Orientering om økonomi (O) 

Orientering om skolens økonomi 

10 min 

Morten orienterede om skolens økonomi. Der 

er stadig mange løse ender i forhold til 

afslutning på byggeriet samt nødvendige 

indkøb af yderligere inventar og 

undervisningsmaterialer. Når budgettet for 
2022 er klar, vil det blive fremlagt i 

bestyrelsen. 

 

8. Evt. 

max. 10 min. 

Der blev orienteret om planen for valg til 

skolebestyrelse i 2022. På næste møde 
afsættes der tid til at drøfte afviklingen af valg 

til skolebestyrelse på Frelloskolen. 

Henrik har kontaktet Vej & Park i forhold til 

belægningen på stien bag skolen. Morten har 

ligeledes været i kontakt til Vej & Park i 

forhold til styrket trafiksikkerhed for eleverne. 

Skolen er blevet lovet, at man vil blive 

indkaldt til møder, hvor udfordringer og 

mulige løsninger kan drøftes. 

Bjarne orienterede om, at han det kommende 

halve år er udstationeret. Bjarne kommer 

derfor ikke til at deltage i bestyrelsesmøder 

det næste halve år. 

 


