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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 10. maj 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: Vanessa 7.c og 

Simon 7.d 

 

 

 

 

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.  

Formand byder velkommen til de to 

suppleanter fra elevrådet samt gennemgår 

dagsordenen.  

 

Skoleleder orienterer: 

- Der er udsendt liste over kommende 

bestyrelsesmedlemmer. Der er kursus 

for nye kursusmedlemmer i Næsbjerg 

hus i efteråret.  

- Henvendelse fra udvalget for børn og 

læring vedr. kommende 

skolebesøg/dialogmøder med fokus på 

hvordan man kan kvalificere 

dialogmøderne, således møderne giver 

værdi. De kommer på besøg på 

Frelloskolen den 7. juni kl. 19.00-
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21.00.  

Medarbejdere: 

- Tina orienterer om besøg fra Reunion 

Island, som er en del af et E-Twinning 

projekt. Som en del af samarbejdet 

skal elever fra Frelloskolens 

internationale valgfag besøge Reunion 

Island i uge 39.  

- Tina orienterer om kommende 

internationale projekter og 

samarbejder. Alle projekterne er EU 

finansieret.  

Elevråd: 

- Udtrykker ønske om nye stole i 

fysik/kemi lokalet, da skamlerne er 

ukomfortable.  

Skolen undersøger priser på nye stole/nye 

sæder til lokalet.   

 

3. Placering af næste bestyrelsesmøde (O, 

D, G/B) 

Ønske om at rykke datoen for næste møde i 

bestyrelsen til tirsdag den 21/6 kl. 18.00. 

10 min. 

Godkendt 

4. Planlægning af næste skoleår (O) 

Orientering om planlægning af næste skoleår – 

herunder fagfordeling. 

15 min. 

Skoleleder orienterer om planlægningen af 

næste skoleår: 

- Skolen starter som LEAPS-skole den 

1. august. Dette betyder nogle 

organisatoriske ændringer blandt 

andet i fordeling af lærere/pædagoger 

i årgangsteams.  

- Fagfordelingen foregår i kommende 

årgangsteams, hvor fagfaglige og to-

voksen lektioner fordeles. Processen 

er godt i gang.  

- To nyansættelser til 9. årgang: en 

dansklærer og en fysik/kemi lærer. 

- Skolen samarbejder frem mod 

sommerferien med arkitektfirmaet 

NERD med fokus på, hvordan skolen 

fremadrettet kan udnytte skolens 

lokaler bedst mulig.  

- Der er valgt tre LEAPS-vejledere, som 

repræsenterer hver sin afdeling næste 

skoleår. De er i gang med 

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

På opfordring af elevrådet drøftes 

udgangstilladelse for skolens ældste elever 

næste skoleår. 

30 min. 

Ønske fra elevrådet om at 8. og 9. årgang 

må forlade skolens område i pauserne.  

Generel drøftelse af fordele og ulemper ved 

forslaget: 

- Skolen arbejder henimod forskudte 

pauser næste skoleår, således 

udskolingen kan gå i kantinen i 

pausens start og derved undgå 

ventetiden 

- Opsynspligt/skolens ansvar 

- Trafikale forhold og generel sikkerhed 

- Kostpolitikken 

- Dialog med Sportium ift. at optimere 

udvalget i kantinen 

Der er overvejende argumenter, der taler 

imod forslaget om udgangstilladelse.  

Der aftales at arrangere et møde med 

Sportium vedr. kantinens udvalg og salg til 

elever.   

 

6. Bestyrelsens deltagelse i 

ansættelsessamtaler (O, D, G/B) 

Drøftelse af hvordan bestyrelsen fremadrettet 

ønsker at deltagelse i ansættelsesudvalg bliver 

planlagt 

15 min. 

Bestyrelsen ønsker fortsat at være aktivt 

deltagende til ansættelsessamtaler.  

Opfordring til fortsat drøftelse ved den 

kommende bestyrelse.  

7. Princip for skemalægning (D, G/B) 

Drøftelse og evt. godkendelse af princip for 

skemalægning. (bilag eftersendes). 

30 min. 

Udkastet godkendes med få justeringer.  

8. Evt. 

max. 10 min. 

Spørgsmål vedr. skolens økonomi og 

indeværende regnskabsår. Skoleleder 

orienterer kort.  

Drøftelse af en kommende dialog med Vej og 

park vedr. de trafikale udfordringer omkring 

skolen.  

Drøftelse af behov for yderligere 

idrætskapacitet.  

Drøftelse af det videre samarbejde med 

Sportium omkring kantinen.  

 

Forslag til punkter til næste møde: 

- Mobilpolitikken og brug af mobilskabe 

- Sidste nyt fra SFO og indskoling 

 

 


