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Årsberetning for skolebestyrelsen 2021/2022 

Frelloskolen 

 

Skoleåret 2021/2022 har igen i år budt på en periode, hvor Corona har været dimensionerende for skolens 

drift og sociale arrangementer. Skolebestyrelsen har dog haft mulighed for at føre tilsyn med skolens 

virksomhed gennem både virtuelle og fysiske møder samt løbende drøftelser med ansatte og 

skoleledelsen. 

Her 9 måneder inde i vores skoles første leveår kan vi i skolebestyrelsen konstatere, at vi trods en opstart 

med en nybygget skole, som viste sig ikke at være helt klar, og rammer som skulle udvikles hen ad vejen, er 

kommet godt i gang og har opnået mange gode resultater. Resultater som vi i høj grad kan takke 

medarbejdere og skoleledelse for, idet de i særlig grad har leveret en kæmpe indsats og stor faglighed for 

at få skolen, SFO’en og klasserne til at fungere. Det har ikke været muligt for hverken skolens ansatte eller 

skolebestyrelsen at gøre ”som vi plejer”. Vi er kommet langt siden august, men er slet ikke i mål. Vi skal alle 

(ansatte, skoleledelse og forældre) naturligvis fortsat arbejde målrettet de kommende år for at få skabt og 

forankret den ønskede kultur og ramme for Frelloskolen. Det er et ubetinget vilkår i så stor en 

forandringsproces, når man etablerer en helt ny skole som vores.  

I skolebestyrelsen har vi i forbindelse med vores møder blandt andet haft fokus på udarbejdelsen af 

politikker, strategier og principper som skal sætte den overordnede retning for Frelloskolen. Særligt 

´Princip for brug af mobiltelefon, `Kostpolitik´ og ´Antimobbestrategi´ har krævet ekstra lange drøftelser og 

inddragelse af fagpersoner samt elevråd. Der har undervejs været mange meningsudvekslinger og 

holdninger, og vi er endt op med nogle gennemarbejdede retningslinjer, som vi ultimativt alle har kunnet 

bakke fuldt op om. 

Andre fokusområder, vi som bestyrelse har været inde over, kan nævnes kantinedriften, for små elevskabe, 

lokaleanvendelsen, bevægelse i skoletiden, anvendelse af udendørsarealerne, tildelingen af økonomiske 

midler til skolens trivselsarbejde samt ikke mindst de trafikale forhold. Alle punkter, hvor vi som bestyrelse 

har vendt udfordringer og løsninger med skoleledelsen, medarbejdere og elevråd og herefter fundet en 

fælles tilgang, som vi som skole har arbejdet videre med. 

Vi har i vores arbejde med ovenstående fokusområder haft møder og samtaler med såvel forvaltningen, 

Sportium, lokalpolitikere og SSP/AKT. Vi har generelt følt os hørt, omend tingene ikke altid går så stærkt, 

som man kunne ønske sig.  

Afslutningsvis vil jeg takke hele skolebestyrelsen for et godt samarbejde – ikke mindst 

elevrådsrepræsentanterne. De fleste forældrerepræsentanter har været med i processen forud for og nu i 

forbindelse med opstarten af Frelloskolen. Der er lagt rigtig mange frivillige og ulønnede timer og energi i 

bestyrelsesarbejdet de sidste år. Tak til jer alle. Det har været spændende og en fornøjelse at mærke 

engagementet og viljen til at skabe de bedst mulige rammer for vores børns læring og trivsel. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Anders Henriksen 
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