
 

   1/2 

Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 10. august 2022 kl. 17:00 – 19:00 

Sted: Personalerummet Frelloskolen 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: 

 

 

Mødeleder: 

Referent: 

Dennis Bjørn Krog-Meyer, Lars Meldgaard 

Hage, Henrik Christopher Juel Bay, Bjarne 

Østergaard Olesen, Rikke Olesen, Helene 

Nikoline Nielsen, Lea Møller Schäffer 

 

Maria Lundsgaard, Vibeke Obel Jørgensen. 

Helene Dalsgaard, Morten Møller Jensen 

Elevrådsrepræsentant: ikke valgt endnu. 

 

 

 

Maria Lundsgaard, Bjarne Østergaard 
Olesen 

 

Ny formand 

Helene Dalsgaard  

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

Dagsorden Referat 

Konstituering 

Konstituering af ny bestyrelse. Der skal som 

udgangspunkt vælges formand og næstformand 

andre poster vil dog også være mulige at 

fordele. 

30 min. 

Formand: Dennis Bjørn Krog-Meyer 

Næstformand: Rikke Olesen 

Repræsentant i ansættelsesudvalg: Helene 

Nikoline Nielsen 

Repræsentant i økonomiudvalget: Lea Møller 

Schäffer 

 

1. Godkendelse af referat/dagsorden (G/B) Godkendt med tilføjelse af orientering fra 

udvalgsmøde - sættes under punkt 4 

 

2. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever  

 Andre 

max. 10 min.  

Skoleleder:  

- Der er pt 4 opslag til lærerstillinger, 

hvoraf den ene er et årsvikariat. 

Datoer for samtale: 25/8 (Lea + 

Helene) + 29/8 (Henrik og Rikke) 
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3. Forretningsorden 

Drøftelse og godkendelse af forretningsorden 
(bilag). 

10 min. 

Godkendt 

4. Bestyrelsens opgaver (O) 

Kort gennemgang af bestyrelsens opgaver. 

10 min. 

Skoleleder gennemgår folkeskolens opbygning, 

hierarki og rammer samt bestyrelsens opgaver 

herunder – eksempelvis udarbejdelse af 
Frelloskolens principper. 

 

Bestyrelsens nye medlemmer modtager 

”Introduktion til skolebestyrelsens arbejde”. 

 

Henrik orienterer om bestyrelses tre fokuspunkter 

ved sidste udvalgsmøde: 

- Trafikale udfordringer på Ortenvej 

- Kantinedrift og samarbejde mellem skole 

og Sportium 

- Behov for hal 3 

  

5. Mødekalender (D, G/B) 

Fastsættelse af årets mødekalender. 

Udgangspunktet er, at der planlægges med et 

møde pr. måned.  

15 min. 

Skoleleder udarbejder en mødeplan med 

udgangspunkt i den 2. onsdag i hver måned.  

 

Budgetudvalg udsender budgetforslag den 18. 

august med høringssvarfrist den 1. september. 

Skoleleder sender budgetforslag til bestyrelsen 

den 18. august, og herefter aftales behov for 

møde.  

6. Orientering omkring det nye skoleår 

(O) 

Orientering om opstarten på skoleåret og 

de justeringer, der er foretaget siden sidste 

år. 

30 min 

Skoleleder orienterer: 

- I forlængelse af erfaringer fra sidste 

skoleår er der foretaget ændringer i 

skolens udnyttelse af lokalerne. 5.-9. 

årgang organiserer sig i år i 

årgangsbaser fremfor faglokaler 

fordelt på mellemtrinnet og i 

udskolingen. 4. årgang forbliver i 

indskolingsbygningen og fastholder 

klasselokaler. Organiseringen lægger 

sig godt op ad projektarbejdsformen 

og den kommende omstilling til at 

blive en LEAPS-skole. 

 

7. Evt.  

max. 10 min. 

Henrik orienterer om et konstruktivt møde 

med Sportium vedr. kantinedriften og det 

fortsatte samarbejde. Det er ønsket, at 

elevrådet bliver en aktiv del af samarbejdet 

fremover.  

 


