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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 5. april 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, Lisbeth Maegaard Andersen 

Jørgensen, Lotte Jørgensen, Niels Bomholt 

og Vibeke Obel Jørgensen. 

Morten Møller Jensen 

Elevrådsrepræsentant:  

 

Lars Meldgaard Hage, Martin Spangsberg 

Uhre, Morten Stoll, Tina Fink, Helene Friis 

Dalsgaard, Alexander 9.c og Magnus 7.a 

 

Anders Heith Henriksen 

Morten Møller Jensen 

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. 10 min.  

Formanden orienterede om kontakt fra 

journalist fra JV. Skoleleder orienterede 

ligeledes om samtalen med journalisten. 

Generelt hæfter begge sig ved at det, der 

fremkommer i artiklen er i 

”småtingsafdelingen” i forhold til den kæmpe 

proces, det har været at skabe en ny skole. 

Begge ærgrer sig dog over den ensidige 

negative tilgang i artiklen. Journalisten 

fortæller begge om de mange henvendelser, 

han har modtaget fra yderst tilfredse 

forældre. Den del kommer desværre ikke 

frem i artiklen. 

 

Skoleleder orienterede om 

ansættelsesprocessen for ansættelse af ny 

afdelingsleder. 

3. Skolebestyrelsesvalg (D) 

Planlægning af valgmøde. 

30 min. 

Valgmødet blev planlagt med følgende 

dagsorden: 



 

   2/2 

1. Hvad betyder det, at Frelloskolen fra næste 

skoleår er en LEAPS-skole? v. skoleleder 

2. Præsentation af bestyrelsen 

3. Bestyrelsens årsberetning 

4. Hvad indebærer deltagelse i 

skolebestyrelsen? 

5. Orienteingenom valghandlingen samt 

mulighed for at opstille 

6. Dialog med bestyrelse og ledelse. 

4. Orientering om ibrugtagningsproces (O) 

Morten orienterer om tankerne bag skolens 

ibrugtagningsprocessen, der gennemføres i 

samarbejde med NERD Architects 

10 min 

Morten orienterede om tankerne bag 

processen samt hvordan selve processen 

kommer til at forløbe. Skolebestyrelsen 

opfordrer til forældreinformation så snart, der 

ligger noget konkret fra processen. 

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

På opfordring af elevrådet drøftes 

udgangstilladelse for skolens ældste elever 

næste skoleår. 

30 min. 

Punktet rykkes til næste møde grundet 

elevrådets manglende mulighed for deltagelse. 

6. Princip for klasse- og holddannelse (D, 

G/B) 

Drøftelse og evt. godkendelse af princip for 

klasse- og holddannelse. (bilag eftersendes). 

30 min. 

Principperne blev drøftet og vedtaget med få 

justeringer. 

7. Evt. 

max. 10 min. 

Retningslinjer ved sanktioner blev drøftet. 

Orientering om besøg fra elever og lærere fra 

Republic La Reunion samt genbesøg næste 

skoleår. Ønske om, at Tina Fink ved et af de 

kommende møder orientere om det 

internationale samarbejde. 

 


