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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 14. september 2022 kl. 17:00 – 19:00 

Sted: Personalerummet Frelloskolen 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: 

 

 

Mødeleder: 

Referent: 

Dennis Bjørn Krog-Meyer, 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: Mie Krog-Meyer 

 

 

Lars Meldgaard Hage og Lejla Brkovic. 

 
 

 

Dennis Bjørn Krog-Meyer  

Helene 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.  

 

Elevrådsformand orienterer: 

- Der har været valg til elevråd, og Mie 

er valgt som ny elevrådsformand 

- I næste uge er der demokratimøde for 

elevrådet og til foråret udflugt til 
København med besøg på 

Christiansborg.  

 

3. Elevhenvendelse (O, D) 

Skolebestyrelsen har modtaget en 

elevhenvendelse, der ønskes svar på (bilag: 

elevhenvendelse). 

20 min. 

 

Drøftelse af elevhenvendelse på baggrund af 

bestyrelsens principper. Der udarbejdes et 

svar.  

4. Forældremøder (O, D) 
Orientering om årets forældremøder samt 

drøftelse af ønsker fra bestyrelsen om fremtidig 

inddragelse. 

Skoleleder orienterer om de afholdte 

forældremøder ved skoleårets start.  

Bestyrelsen ønsker at være repræsenteret ved 
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15 min. 

 

årgangenes forældremøder fremadrettet.  

Generel drøftelse af hvordan bestyrelsen kan 

blive mere synlige for forældrene. Dette 

drøftes yderligere på næste bestyrelsesmøde.  

 

5. Ansættelser (O) 

Orientering om status for ansættelser. 
10 min. 

 

Skoleleder orienterer om nyansættelser på 

lærer- og pædagogområdet.  

Det er yderst positivt, at der i en periode med 

mangel på lærere og pædagoger er stor 

søgning til stillingerne ved Frelloskolen. Der 

var således 49 ansøgninger til det seneste 

stillingsopslag. 

Der er pt én lærerstilling vakant, hvor der er 

ansættelsessamtaler den 27. september.  

 

6. Henvendelse fra forældreråd (O) 

Orientering om henvendelse fra et forældreråd 

i forbindelse med lærerfravær. 

15 min. 

 

Skoleleder orienterer om henvendelse fra 

forældreråd samt svar og indsatser i forlængelse 

heraf.  

Der er opbakning fra bestyrelsens til skolelederens 

svar. 

 

7. Idrætstalentlinje (O, D) 

Orientering om møde for skoler og foreninger 

involveret i ITL, samt efterlysning af input til det 

videre arbejde med ITL. 

10 min 

 

Skoleleder orienterer om møde vedr. 

Idrætstalentlinje, hvor alle foreninger og skoler 

med ITL samt repræsentanter fra kultur og fritid 

var inviteret. Som konklusion er der nedsat en 

arbejdsgruppe med henblik på at gentænke 

konceptet.  

 

Generel drøftede og input fra bestyrelsen til det 

videre arbejde i arbejdsgruppen. 

  

8. Skolebestyrelsens årshjul (O, D, G/B) 

Drøftelse af årshjul for arbejdet i 

skolebestyrelsen (bilag: eksempel fra 

Brorsonskolen). 

15 min 

 

Punktet udsættes til næste møde. 

9. Økonomi (O) 

Orientering om skolens økonomi 

10 min 

 

Skoleleder orienterer om skolens økonomi. 

10. Antimobbestrategi og værdiregelsæt (O, 

D) 

Igangsættelse af proces for revidering af 

Frelloskolens værdiregelsæt 

(https://frelloskolen.dk/wp-

content/uploads/sites/57/2022/06/Vaerdiregelsa

et-og-ordensregler.pdf) og antimobbestrategi 

Skoleleder orienterer om igangværende proces på 

skoleområdet vedr. skolernes 

antimobbehandleplan, hvor bestyrelsen vil blive 

involveret.  

https://frelloskolen.dk/wp-content/uploads/sites/57/2022/06/Vaerdiregelsaet-og-ordensregler.pdf
https://frelloskolen.dk/wp-content/uploads/sites/57/2022/06/Vaerdiregelsaet-og-ordensregler.pdf
https://frelloskolen.dk/wp-content/uploads/sites/57/2022/06/Vaerdiregelsaet-og-ordensregler.pdf
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(https://frelloskolen.dk/wp-

content/uploads/sites/57/2022/03/Antimobbestr
ategi-paa-Frelloskolen.pdf). 

10 min. 

 

11. Evt.  

max. 5 min. 

 

Kort drøftelse: 

- Behov for elevskabe på mellemtrin og 
udskoling.  

- Udvikling/brug af skolens væksthus 

 

Punkter til kommende møder: 

- Bestyrelsens kommunikation og 

synlighed  

- Skolebestyrelsens årshjul  

- Orientering om specialpædagogiske 

indsatser og skolens arbejdsgange 

 

https://frelloskolen.dk/wp-content/uploads/sites/57/2022/03/Antimobbestrategi-paa-Frelloskolen.pdf
https://frelloskolen.dk/wp-content/uploads/sites/57/2022/03/Antimobbestrategi-paa-Frelloskolen.pdf
https://frelloskolen.dk/wp-content/uploads/sites/57/2022/03/Antimobbestrategi-paa-Frelloskolen.pdf

