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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 8. februar 2022 kl. 17:00 – 19:00 

Sted: Personalerummet Frelloskolen 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: 

 

 

Mødeleder: 

Referent: 

Anders Heith Henriksen, Anne Øbo 

Sørensen, Benn Molin Lauritsen, 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 

 

Morten Stoll, Martin, Tina, Lisbeth, Niels, 

Lotte, Henrik, Benn 

 

 

Anders Heith Henriksen  

Helene Friis Dalsgaard 

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

Dagsorden Referat 

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

2. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever  

 Andre 

max. 15 min.  

Skoleleder orienterer: 

- Henvendelse fra organisationen Skole 

& Forældre vedr. medlemskab. 

Brorsonskolen og Sct. Jacobiskole var 

medlemmer. Der betales ét beløb pr. 

elev og ét skolemedlemsskab. Morten 

sender materialet til bestyrelsen frem 

mod næste bestyrelsesmøde.   

- Der er modtaget to opsigelser siden 

nytår - en lærerstilling og en 

afdelingslederstilling. Begge 

stillingsopslag kommer ud onsdag den 

9. februar med opstart fra den1. maj 
eller tidligere. Ansættelsessamtaler til 

lærerstillingen bliver den 10. marts og 

til afdelingslederstillingen den 22. og 

den 29. marts.  
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- Der er lige nu en drøftelse i vores 

udskoling vedr. en lille gruppe elever, 
der taler deres modersmål indbyrdes. 

Dette kan skabe utryghed blandt 

øvrige elever og voksne. Her er der 

fokus på den gode dialog med 

eleverne blandt andet om hvilke 

signaler, man udsender som gruppe.  

- Skolechefen og udvalgsformanden 

besøger skolen i marts måned. Her er 

der mulighed for at medlemmer af 

bestyrelsen kan deltage.  

 

Orientering fra elevråd: 

- Torsdag er en lang skoledag for 

udskolingen, det er svært at 

koncentrere sig i sidste lektion. 

- Vandautomaterne i udskolingen 

fungerer ikke. 

 

Beslutning: 

- Skoledagens længde i sættes på 

dagsordenen til næste 

bestyrelsesmøde.  

3. Corona (O, D) 

Orientering om den aktuelle coronasituation på 

Frelloskolen.  

10 min. 

De generelle anbefalinger vedr. hygiejne og 

afstand er stadig gældende.  

Elever og personaler begynder så småt at 

vende tilbage i skole og på arbejde igen efter 

et stort frafald i løbet af januar. Pt. er der 

mellem 10-20 elever dagligt, med påvist 

COVID-19 ved PCR-test. 

Pode-teamet afsluttes i uge 6. Efter ferien 

udleveres to testkits om ugen til de elever, der 

ikke har været smittet inden for de seneste 

12 uger.  

 

4. Antimobbehandleplan (D, G/B) 

Drøftelse af udkast til antimobbehandleplanen. 

30 min. 

Rettelser er nu tilføjet udkastet.  

Udkastet godkendes til afprøvelse resten af 

skoleåret. Det bliver derved den kommende 

bestyrelse for skoleåret 22/23, der i 

samarbejde med AKT evaluerer 

handleplanen.  

5. Skolebestyrelsesvalg (O, D, G/B) 

Orientering om og drøftelse af afholdelse af 

skolebestyrelsesvalget. 

30 min. 

Der udkommer en pakke fra forvaltningen i 

forhold til kommende bestyrelsesvalg.  

Der er enighed om at afholde valgmøde 
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torsdag den 7. april. Indhold, dagsorden og 

invitation besluttes på næste bestyrelsesmøde. 

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

Drøftelse af udkast til princip for lektier. 

25 min. 

Udkastet lægger op til forskellige lektietyper 

samt de forskellige ansvarsområder indenfor 

lektier.  

Drøftelse af vigtigheden af at der er 

kontinuitet mellem en afleveringslektie og en 
efterfølgende feedback. Feedback kan gives 

på flere måder.  

Udkast godkendes.  

7. Evt. 

max. 10 min. 

Drøftelse af forhold i kantinen. Er der behov 

for at evaluere salg, mængde og kvalitet med 

Fritidscentret?  

Støjniveauet er en udfordring. Dette er der 

fokus på i MED-udvalget. Der er aftalt et 

møde mellem skoleleder og Fritidscenter.  

SSP er fortsat synlige i kantinen en gang om 

ugen. 

 

Der er indkøbt planter til skolen. Der er søgt 

Statens kunstfond vedr. kunst til ophæng på 

skolen.   

 

Der opleves trafikale udfordringer v. Ortenvej. 

Særligt når det er mørkt og vådt om 

morgenen. Skolen afventer indkaldelse til 

dialogmøde fra Vej og Park.  

  

Kort drøftelse: 

- Af brug og indretning af faglokaler 

samt brug af de åbne lokaler 

- Af socioøkonomi og tildelingsmodel for 

næste skoleår. 

- Forespørgsel vedr. ITL og 

orienteringsmøder/screening for næste 

skoleår.  

- Brug af og udgifter i forhold til vikarer  

 

 


