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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 8. marts 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 

 

Anders Heith Henriksen, Lars Meldgaard 

Hage, Dennis Bjørn Krogh-Meyer, Niels 

Bomholt 

 

Morten Møller Jensen 

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. 10 min.  

Skoleleder: 

- Skolen er i gang med 

omstillingsprocessen til at blive LEAPS 

skole til næste skoleår. Dette fordrer 

en re-tænkning af skolens 

organisering og struktur. Der 

efterspørges en 

bestyrelsesrepræsentant som en del af 

styregruppen. Næste 

styregruppemøde med KATA fonden 

er den 15. juni kl. 13.00.  

- Den 9/3 får skolen besøg af 

udvalgsformanden, som mødes med 
ledelse, personale og elever.  

- Ansættelsessamtaler til lærerstilling og 

afdelingslederstilling henholdsvis den 
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10. og den 22.marts.  

 

Elevråd: 

- Der ønskes andre/større skamler til 

naturfagslokalerne. 

- Der efterspørges flere sandwichs i 

kantinen samt nævnes eksempler på 

at elever ikke altid modtager det 

bestilte mad.  

- Det er dejligt at det er opsat nye 

vandautomater som fungerer.  

- Der ønskes en drøftelse af 

udgangstilladelse for udskolingens 

elever. Det besluttes, at punktet 

sættes på dagsordenen til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

3. Skole & Forældre 

Drøftelse af værdien i at oprette medlemskab 

ved Skole & forældre. 

10 min. 

Endelig beslutning afventer ny bestyrelse til 

næste skoleår.  

4. Økonomi og budget (O, D, G/B) 

Morten orienterer om tankerne bag skolens 

budget for 2022 

20 min 

Morten orienterer om skolens budget og de 

overvejelser, der ligger bag.  

Der er stadig udgifter og ubekendte faktorer i 

forbindelse med skolebyggeriet og indflytning i 

de nye lokaler.  

Drøftelse af muligheder for sponsorater samt 

lokalt samarbejde med planteskolen i 

forbindelse med ibrugtagning af væksthuset.  

Forslag om en bestyrelsesrepræsentant i 

budgetudvalget fremadrettet.  

 

Bestyrelsen godkender budgettet.  

 

5. Skoledagens længde (O, D, G/B) 

På opfordring af elevrådet drøftes mulighederne 

for afkortning af skoledagen i udskolingen næste 

skoleår. 

20 min. 

Skoledagen er afkortet så vidt muligt i 

indskoling og mellemtrin. Elevrådet ønsker en 

drøftelse af mulighed for afkortning af 

skoledagen i udskolingen.  

Der er mulighed for at afkorte med fire 

lektioner, som er repræsenteret ved de 

frivillige valgfag og UUV.  

Afkortning omlægges til to-lærer lektioner.  

Afkortning vil betyde at ITL vil ligge samtidig 

med de almindelige undervisningsfag.  

Forslag om dialog med kommunen med 
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henblik på en drøftelse af ITL i fremtiden. 

Beslutning om at skoledagen i 

udskolingen afkortes med to lektioner 

til næste skoleår.  

 

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

Orientering om og drøftelse af afholdelse af 
skolebestyrelsesvalget. 

30 min. 

Der indkaldes til valgmøde den 7. april kl. 

17.00-18.00. Der vælges for fire år.  

Forslag til dagsorden: 

- Årsberetning 

- Oplæg om LEAPS  

- Præsentation af bestyrelsens opgaver 

Varde kommune har udarbejdet en 

valgpakke.  

7. Princip for fagfordeling (D, G/B) 

Drøftelse af udkast til princip for fagfordeling. 

20 min. 

Princippet godkendes. 

8. Evt. 
max. 10 min. 

- Mobil-skabene bliver hængt op i 
indeværende uge. Mobilpolitikken er 

gensendt til personalet.  

 

- En opmærksomhed på knallertkørsel 

ved SFO’en og på stierne.  

 

- I uge 18 får vi besøg af elever og 

lærere fra La Reunion i forbindelse 

med et internationalt samarbejde. 

 

- Kort drøftelse af arbejdet med trivsel. 

Der overvejes hvorvidt en ny 

organisering i forbindelse med 

omstillingen til LEAPS- skole også kan 

have en positiv effekt på elevernes 

trivsel.  

 

- Kort drøftelse af kommende 

fagfordeling og placering i 

årgangsteams samt en eventuel 

sammenlægning af kommende 9. 

årgang.  

 

 

 


