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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 8. februar 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, Lea Møller Schäffer 

 

Maria Lundsgaard, Helene Dalsgaard, 

Morten Møller Jensen 

Elevrådsrepræsentant: Mie Krog-Meyer og 

Lejla Brkovic. 

 

 

Lars Meldgaard Hage, Helene Nikoline 

Nielsen, Vibeke Obel Jørgensen 

 

 

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.  

Formand: 

- Tilbagemelding på 

forældrehenvendelse vedr. ITL 

- Revision af Børne-unge politikken hvor 
bestyrelser og elevråd er inviteret til 

workshop den 1/3 

Skoleleder: 

- Projekt på skolen om 

rengøringsparathed ”Vores skole – 

vores ansvar” er gennemført i januar 

måned, hvilket har affødt gode 

oprydningsvaner.  

- Forældreskriv til indskolingens 

forældre med en opfordring til at 

understøtte gode afleveringsvaner om 

morgenen. 

Elever: 
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- Elevrådsmøde hvor der blandt andet 

har været en drøftelse af støjniveauet 

omkring de åbne lokaler.  

 

3. Udgangstilladelse (O) 

Orientering om opstart på forsøgsordningen. 

 
10 min. 

Personalet på 9. årgang melder tilbage, at det 

har været en god start, hvor eleverne har fulgt 

retningslinjerne.  

Drøftelse af en forældrehenvendelse vedr. en 

bekymring for retningslinjen om den kollektive 

konsekvens, hvis eleverne bryder 

retningslinjerne. Dette er bestyrelsen 

opmærksom på.  

 

4. Økonomi (O) 

Kort orientering ved skoleleder. 

 

15 min. 

Skoleleder orienterer om skolens aktuelle 

økonomi og forventet budget.   

Der arbejdes hen imod at de enkelte 

årgangsteams bliver mere selvforvaltende ud 

fra et fastsat årgangs-budget.  

 

5. Trafiksikkerhed (O, D) 

Tilbagemelding fra Bjarne og Lars fra deres 

møde med Ejendomscentret vedr. 

trafiksikkerhed omkring Frelloskolen. 

 

20 min. 

Bjarne orienterer om mødet med 

Ejendomscentret, hvor følgende er drøftet til 

efterfølgende prioritering v. kommunen:  

- Bred stribe som cykelafmærkning v. 

Ortenvej 

- Cykelsti langs Nordre Boulevard 

- Højresvingsvejbane fra Nordre 

Boulevard mod Ortenvej  

- Oversigtsforhold ved opvisningsbanen 

- Chikaner v. Lerpøtvej 

- Fodgængerfelt med torontolys over 

Ortenvej 

- Oversigtforhold ved stien fra Sletten 

Fokuspunkter til skolen: 

- Lukke porten v. Dalgasvej 

- Åbning i hegnet i hjørnet mod Nordre 

Boulevard 

Drøftelse af skolens og bestyrelsens ønsker til 

prioritering. 

 

Pause med spisning 

6. Resultatoverblik LEAPS (O, D) 

KATA-fonden har udarbejdet et 

resultatoverblik for hver af de ti LEAPS-skoler. 

Ved mødet gennemgår skoleleder 

Skoleleder gennemgår resultaterne fra 

nærværende undersøgelse fra KATA-fonden, 

hvor elever, personale og forældre er 

adspurgt. Der er fremgang på stort alle 
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resultatoverblikket for Frelloskolen. 

 
30 min. 

parametre. Elevernes trivselsmåling ligger 

ligeledes et godt stykke over kommunal- og 

landsplan. 

På uddannelsesstatistik.dk kan man danne sig 

et overblik over trivselsmålinger på nationalt, 

kommunalt og lokalt plan.  

 

7. Princip for tobak- og røgfri skoletid 

(D,G/B) 

Drøftelse og evt. godkendelse af udkast til 

princip for tobak- og røgfri skoletid. 

 

30 min. 

Udkast godkendes 

8. Evt.  

max. 5 min. 

 

 

 


