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Frelloskolen 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 14. december 2022 kl. 17:00 – 20:00 

Sted: Arnbjerg Pavillonen 

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. Idrætstalentlinjen (ITL) (O, D, G/B) 

Morten orienterer fra seneste møde i 

arbejdsgruppen, der arbejder med 

tilrettelæggelsen af ITL. Der er en konkret 
forespørgsel fra arbejdsgruppen om 

udskolingseleverne fra Frelloskolen vil kunne 

møde en lektion senere. 

 

30 min. 

Skoleleder orienterer omkring processen i 

udviklingen af ITL.. 

Den konkrete forespørgsel er ikke længere 

aktuel i debatten, da bestyrelsen på 
Lykkegårdsskolen klart har udmeldt, at man 

ikke ønsker at eleverne i udskolingen skal 

møde senere grundet ITL. Debatten fortsætter 

således i arbejdsgruppen.   

Det er aftalt, at skoleleder går tilbage til 

arbejdsgruppen med et forslag om, at ITL 

næste skoleår fortsættes som i indeværende 

skoleår, og at der samtidig arbejdes med at 

undersøge mulighederne for, at ITL gøres til et 

valgfag på sigt. 

3. Meddelelser (O) 

            Formand 

            Skoleledelse 

            Elever  

Skoleleder orienterer: 

- Mellemtrinnets fleksible brug af 

kantinen har betydet et markant 
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 Andre 

 

max. 10 min.  

lavere salg i kantinen. Der er nu 

dialog omkring, hvordan vi kan justere 
i ordningen, så vi ikke oplever elever, 

der ikke får mad i spisepausen. 

- Forespørgsel fra Teknik og miljø, der 

ønsker at gå i dialog med bestyrelsen 

vedr. trafiksikkerhed. Lars og Bjarne 

deltager i møde.  

- Som orienteret ved sidste møde 

arrangerer skolens læsevejledere efter 

opfordring fra forældre 

ordblindecaféer. Seneste Café blev 

afholdt tirsdag den 13. december. 

Her var der desværre kun fremmødt 

4 familier ud af 80 mulige. Bliver 

caféerne fremadrettet ikke bedre 

besøgt, vil skolen naturligvis være 

nødsaget til at skulle vurdere, om 

ressourcerne anvendes korrekt.  

- 9. årgang er i gang med et LEAPS-

projekt, hvor der sætter fokus på 

udsatte i nærområdet. Her samles 

blandt andet julegaver ind til 

ukrainske børn.  

 

4. Udgangstilladelse (O; D, G/B) 

På opfordring af elevrådet drøftes 

udgangstilladelse for skolens ældste elever. 

 

20 min 

Elevrådet fremsætter et ønske om 

udgangstilladelse for 8. og 9. årgang i den 

store pause. 

Drøftelse: 

- Kost- og tobakspolitikker  

- Forældretilladelse 

- Trafikale forhold 

- Fremmøde i tide 

- Kollektive eller individuelle 

konsekvenser 

- Samarbejdet med Sportium 

Beslutning: 

- Skoleleder undersøger de juridiske 

forhold ift. udgangstilladelsen  

- Lærerrepræsentanterne drøfter 

forespørgslen med udskolingens øvrige 

lærere i forhold til det øgede 

administrative og kontrollerende 

arbejde forbundet med en 

udgangstilladelse. 

- Eleverne udfærdiger et udkast/oplæg 

med retningslinjer for en 

forsøgsordning for 9. årgang, der 

fremlægges på næste 
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bestyrelsesmøde.  

 

5. Bestyrelsens kommunikation (O, D, G/B) 

Fortsat fra sidste møde. Forslag til plan for 

kommunikation fremsendt af Bjarne Østergaard 

Olesen. 

 
20 min. 

Bjarne fremsætter planen til drøftelse. Enkelte 

justeringer tilføjes i planen, som er godkendt 

med justeringer.  

6. Principper (O, D) 

Overblik over de besluttede politikker og 

principper samt et overblik over de principper 

vi eventuelt mangler. 
 

20 min. 

Skoleleder fremsætter overblik over skolens 

eksisterende principper.  

Drøftelse og plan for justering og revurdering 

af principper. 

7. Budgetopfølgning (O) 

Orientering om  

 
10 min 

Skoleleder orienterer om skolens budget.  

8. Evt.  

 

max. 5 min. 

Intet. 

 


