
Skolebestyrelsens julehilsen 2022 

 

Kære forældre og personale på Frelloskolen. 

 

Juletiden nærmer sig, og derfor sender vi jer en kort status over det sidste halve års arbejde i 

skolebestyrelsen. 

 

Anvendelse af undervisningslokalerne. 

Bestyrelsen har siden skolens opstart fulgt skolens anvendelse af undervisningslokalerne tæt. I 

løbet af skoleåret 2021-2022 blev emnet drøftet flere gange, og bestyrelsen kom løbende med 

forslag til justeringer. Det var tydeligt for bestyrelsen, at den meget flydende hverdag med 

faglokaler var en udfordring for mange elever.  

Det blev i sommers besluttet, at anvende undervisningslokalerne på en anderledes måde. 

5.-9. årgang organisererede sig i årgangsbaser fremfor faglokaler fordelt på mellemtrinnet og i 

udskolingen.  

4. årgang forblev i indskolingsbygningen med et fast klasselokale.  

Bestyrelsen oplever, at den nye mere faste anvendelse af undervisningslokalerne har givet den 

ønskede effekt. Der er kommet mere ro og struktur i hverdagen for eleverne. 

Bestyrelsen er derfor meget tilfredse med den nye ordning, at takker for et godt samarbejde 

med skolens personale og ledelse omkring den nye løsning. 

 

Spisepausen 

Spisepausen været også været genstand for mange drøftelser i bestyrelsen. Særligt 

udskolingseleverne var utilfredse med, at skulle vente 20 minutter af deres spisepause, før de 

kunne komme ind i kantinen og spise. 

Bestyrelsen foreslog, at man eventuelt kunne arbejde med forskudte pauser, således 

udskolingseleverne har 5 timer før spisepausen. På den måde har både mellemtrinnet og 

udskolingen fået 45 minutter til at spise i kantinen og lege/være sammen. Bestyrelsen synes, 

den nye ordning virker rigtig godt, og er glade for beslutningen om at lave justeringen. 

Vi har sidst på efteråret besluttet, at mellemtrinet ikke behøver at spise i kantinen. De må 

spise deres madpakke i klassen. Det er både elever og lærere glade for, så det anser vi også 

for en lille forbedring af vilkårene på mellemtrinet. 

 

Elevernes rolle i bestyrelsen 

Det er måske ikke alle, der er opmærksomme på det, men eleverne er repræsenteret med to 

elever i skolebestyrelsen. De gør det MEGAGODT. De stiller gode, konstruktive og 

velargumenterede forslag. Det er både til gavn for skolen, men vi tror også, de lærer en masse 

om den demokratiske proces. Vi er så glade for de er med i bestyrelsen, selv om de nok nogle 

synes, de voksne taler meget og længe      . 

 

En lille succeshistorie at slutte af på. 

Skolen oplever stor søgning på alle jobopslag. Ofte over 30 ansøgere pr. jobopslag.  

Bestyrelsen deltager i ansættelsessamtalerne. Vi oplever, at ansøgerne vil Frelloskolen, fordi 

det er en spændende ny skole med alle de moderne hjælpemidler, og ikke mindst fordi det er 

en LEAPS-skole. Vi får derfor altid ansat meget dygtige og motiverede lærere og pædagoger, 

hvilket naturligvis er rigtig godt for skolen og for vores børns læring og udvikling. 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår og tak for i år. 

Fra bestyrelsen skal der lyde et varmt Glædelig Jul og Godt Nytår til alle. 

Vi takker alle de forældre, der kommer med konstruktive input til bestyrelsens arbejde. 

En stor tak skal også lyde til skolens personale og ledelse. I yder hver dag en kæmpe indsats 

for at give vores børn den bedst mulige skoledag. Skolen er stadig ny, der er stadig mange 

ting, der er i bevægelse. Derfor er det også imponerende at se, hvordan I bare kaster jer ind i 

opgaverne med den store ”ja-hat” på. 

 

Vi ser frem til 2023, hvor vi vil arbejde med at færdiggøre de sidste principper for skolens drift. 


