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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 11. januar 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 orienterer: 

- Der var strømafbrydelse i sidste uge, 

hvilket medførte udfordringer med 

døre og tavler mv.  
- KATA-fonden har udarbejdet rapport 

med data. Det bliver et punkt på 

dagsordenen til næste møde.  

 

3. Udgangstilladelse (D, G/B) 
Fortsat drøftelse af, om der i en forsøgsperiode 

skal åbnes op for udgangstilladelse for eleverne 

på 9. årgang nogle dage om ugen. 

 

45 min. 

Lærerrepræsentanterne fremlægger 
udskolingens synspunkter. Udskolingen er 

overvejende positiv overfor forslaget om en 

prøveperiode for 9. årgang. Det er herved 

vigtigt med tydelige retningslinjer.  

Drøftelse af mulighed for at give 

forældresamtykke via Aula.  

Elevrådet fremlægger deres argumenter og 

forslag for 9. årgang, hvor eleverne må 
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forlade skolen mandag og fredag i den store 

pause i en forsøgsperiode på tre måneder.  

Beslutning: 

- Et overvejende flertal beslutter at 

imødekomme forslaget. Rikke Olesen 

modsiger sig forslaget.   

- Lærerrepræsentanterne udarbejder 

retningslinjer og sanktioner sammen 

med elevrådsrepræsentanterne. 

- Bestyrelsen udarbejder herefter 

skrivelsen til forældrene og sender den 

til skoleleder.   

- Skoleleder orienterer SSP, således SSP 

kan være særligt opmærksomme i 

byen, når forslaget effektueres.  

 

 

4. Antimobbestrategi (D, G/B) 

Drøftelse og evt. godkendelse af revideret 

udkast til Frelloskolens antimobbestrategi. 

 

45 min. 

Skoleleder orienterer om historikken for 

Frelloskolens reviderede antimobbestrategi, 

hvor der blandt andet er kommet særligt 

fokus på digital mobning.  

Drøftelse af bestyrelsens holdning til elevernes 

adgang til og brug af de sociale medier, samt 

hvorledes bestyrelsen kan hjælpe med at 

forebygge problematikken med social 

mobning.  

Strategien godkendes med en enkelt tilføjelse 

under afsnittet om digital mobning i forhold til 

forældrenes medansvar. 

Strategien sendes til DCUM til yderligere 

kvalificering.  

 

Pause med spisning 

5. Forældrehenvendelse (D) 

Behandling af forældrehenvendelse vedr. 

idrætstalentlinje. 

 

20 min. 

Gennemgang og drøftelse af 

forældrehenvendelse vedr. Frelloskolens 

fremadrettede holdning til ITL.  

Forventningen er lige nu, at skolen næste år 

indtænker ITL indenfor samme ramme som 

indeværende skoleår, med mulighed for på 

sigt at indtænke ITL som et valgfag. Se 

eventuelt referat fra bestyrelsesmødet den 14. 

december 2022.  

Bestyrelsen sender et svar til forældrene.  
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Bestyrelsens holdning til ITL sættes ind som et 

punkt under 3 skarpe fra bestyrelsen.  

 

6. Evt.  

max. 5 min. 

 

Skolens personale satte pris på bestyrelsens 

anerkendende julehilsen. 

 

Punkter til næste møde: 

- Økonomi 

 

 


