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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 21. juni 2022 kl. 18:00 – 20:00 

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,  

Tina Fink, Vibeke Obel Jørgensen. 

Morten Møller Jensen og Malene Ostersen 

Elevrådsrepræsentant:  

 

 

Lisbeth Maegaard Andersen Jørgensen, 

Martin Spangsberg Uhre, Morten Stoll, 

Niels Bomholt, Lotte Jørgensen, Helene 

Friis Dalsgaard  

 

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. 20 min.  

Formand: refererede fra rundvisning og møde 

med udvalget for Børn og læring. Det var en 

meget positiv oplevelse med god tid til dialog.  

Skoleledelse: Orienterede om status for 

ibrugtagningsprocessen, hvor skolens 

personale i øjeblikket arbejder med hvordan 

skolens læringsmiljøer anvendes bedst mulig 

fremadrettet. Skolen er med samarbejde med 

NERD-architects nået frem til en løsning, hvor 

vi fra næste skoleår arbejder ud fra 

årgangsbaser på mellemtrinnet og i 

udskolingen. Det informeres herom i 

forældrebrev, der udsendes i forbindelse med 

opstarten på næste skoleår. 

Der blev ligeledes orienteret om plan for 

ansættelser af nyt personale i juni måned. 

3. Nyt fra SFO og indskoling (O) 

Afdelingsleder Malene Ostersen er inviteret 

Malene orienterede om seneste nyt i 
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til at fortælle seneste nyt i forhold til SFO 

og indskoling. 
15 min 

indskoling og SFO: 

Der bliver i øjeblikket afviklet Tour de Frello, 

som er en kæmpe succes. 

Der arbejdes i øjeblikket med udvikling af 

udearealerne, så en større del af de 

uudnyttede arealer kan anvendes til både 

skole og SFO. Der søges i denne forbindelse 

fondsmidler. 

Der arbejdes på at få uddannet 

motorikvejledere, så vi har specialiseret viden 

på området i huset. 

4. Skemaer (O, D, G/B) 

Godkendelse af skemaer for næste skoleår. 

15 min. 

Skemaerne blev drøftet og godkendt. Der 

bliver i forbindelse med nyansættelser 

formentlig foretaget nogle småjusteringer i 

skemaerne lige som der på de enkelte 

årgange bliver byttet lidt rundt på lektioner 

lærerne imellem. Skemaerne vil blive 

offentliggjort på Aula inden skolestart. 

5. Mobilpolitikken og brug af mobilskabe 

(D) 

Evaluering af mobilpolitikken og brug af 

mobilskabe. 

20 min. 

Personalet udtrykker stor tilfredshed med 

mobilpolitikken og de mobilskabe, der er 

opsat i alle lokaler på mellemtrinnet og i 

udskolingen.  

6. Evt. 

max. 10 min. 

Møde med repræsentanter fra Vej & Park 

blev aftalt. Anders og Lars deltager. 

 


