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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 9. november 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: Mie Krog-Meyer 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.  

 

Skoleleder: 

- Informerer om skolens arbejde med 

rengøringsparathed i samarbejde med 

Ejendomscentret 

Elever: 

- Arbejder med ændringsforslag vedr. 

udgangsmuligheder for elever i 

udskolingen (ønskes som punkt til 

næste bestyrelsesmøde). 

- Elevrådet har deltaget på 

demokratimøde i Ungehuset 

- Elevrådet har drøftet mulighed for 

gallafest for 8. årg.  

3. Orientering om Frelloskolens 

ordblindeindsatser (O) 

Præsentation ved skolens læsevejlederteam. 

30 min 

Præsentation af Frelloskolens 

ondblindeindsatser ved to af skolens 

læsevejledere.  

Der blev spurgt meget ind til indsatserne og 
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 der var ros fra bestyrelsen til skolens 

læsevejledere og de gode indsatser. 

4. Bestyrelsens kommunikation og synlighed 

(O, D, G/B) 

Hvordan sikrer vi, at skolebestyrelsens arbejde 

bliver synlig for skolens elever, ansatte og 

forældre? 
25 min. 

 

Skolebestyrelsen ønsker at bringe de mange 

gode fortællinger fra skolens hverdag frem i 

lyset til skolens øvrige forældre og byens 

borgere. 

Forslag: 

- Årshjul for kommunikation  

- Elev-blad med elevernes egne 

fortællinger 

- Tre skarpe fra bestyrelsen til FB og 

Aula x antal gange om året 

- Nyhedsbrev/julehilsen med nedslag 

fra skoleårets første måneder 

Beslutning: 

- Der udarbejdes en julehilsen med 2-3 

nedslag 

- Oplæg til et kommunikationsårshjul 

5. Principper (O, D) 

Overblik over de besluttede politikker og 

principper samt et overblik over de principper 

vi eventuelt mangler. 

20 min. 

 

Udsættes til næste møde 

6. Kantine (O, D) 

Mellemtrinnets brug af kantinen 

10 min. 

 

Mellemtrinnets ønske om brug af kantinen i 

spisepausen som et frivilligt tilbud 

imødekommes.  

7. Budgetopfølgning (O) 

Orientering om  

10 min 

 

Skoleleder orienterer om skolens budget. 

Skolen kommer som forventet til at gå ud af 

indeværende kalenderår med et mindre 

underskud.  

Der er i den kommende periode behov for 

tiltag for at sikre, at underskuddet ikke 

fortsættes i 2023. Derfor er skolen i gang 

med tiltag, der skal sikre, at der ikke 

oparbejdes større underskud. Blandt tiltagene 

er skolen i øjeblikket ved internt at besætte 

vakante stillinger. 

8. Ansættelser (O) 

Orientering om status for ansættelser. 

10 min. 

 

Skoleleder orienterede 

9. Evt.  

max. 5 min. 

 

Punkter til næste møde: 

- Principper jf. punkt 5 
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Næste møde i december udvides med 1 time 

pga. julefrokost 

 

 


