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                  Referat 

Skolebestyrelsesmøde i Glasburet 

Mandag den 10. april 2019 kl. 17.30 – 19.30 

 
Medlemmer: Bjørn Visborg (BV), Pia Bengtson (PB), Evald Lange Rise (EL), Nicolai Hessellund (NH), 

Anne Markussen (AMA), Anne Friis (AF), Marie Freek Thomsen (MT), Anne Melchior Jensen (AJ), Jeanette 

Pagh Emanuelsen (JE), Rikke Bonderup (RB), Morten B. Randers Thomsen (MRT), Pernille Vestergaard 

(PV), Tina Bang Kristensen (TK), Sebastian B. Roskjær, Annelie Johansen, Lotte Dige Nielsen (suppleant). 

 

Fraværende: MT, MRT, AMA, Lotte Dige Nielsen, JE, AJ (med fra kl. 18)  

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af referat 

Referat: - Referatet blev godkendt 

 

 

2. 

 

Meddelelser 

• Formanden/forældrevalgte 

Referat: - Punkt omkring REMA udskydes til næste SKB-møde. 

- Henvendelse fra børn omkring manglende knager til overtøj på 5. årgang.  

- Ønsker om klapborde på 5. årgang. 

- Spørgsmål til facebook opslag omkring tilkaldevikarer. Uddybes af ledel-

sen. 

 

 • Skoleledelsen 

Referat: - Besøg fra England omkring fremvisning af skolehave og udearealer. 

http://www.frejlev-skole.dk/
mailto:frejlev-skole@aalborg.dk
http://www.frejlev-skole.dk/
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- Forslag fra forvaltningen omkring forøgelse af elevtallet i Metroen. Udfor-

dring med én gruppe elever med et stort aldersspænd. Mulighed for flere 

grupper med forøget elevtal, samt øget homogenitet i grupperne.  

SKB bakker op omkring forslaget. 

- Struktur i DUS under forandring efter ønske fra pædagoggruppen. Arbejds-

gruppe med medarbejderrepræsentanter på inspirationsture på andre sko-

ler. 

- Fagfordelingsprocessen gennemgås. Åben fagfordeling. Processen bliver 

evalueret til fremadrettet brug. 

 • Medarbejderrepræsentanterne 

Referat: - Processen omkring fagfordelingen var rigtig fin. 

- Klimaet i HJ3 er meget forbedret med nyt ventilationssystem. 

- Positive tilbagemeldinger omkring dyskalkuli kursus fra forældre. 

- Ordblinde biograftur i Nibe. 

- Stor tilfredshed omkring GPS husets arbejde med ordblinde. 

 • Eleverne 

Referat: - Ingen elever tilstede 

 

3. Henvendelse fra forældre 

Referat: - 2 børn udskrevet fra skolen.  

 

4. AULA 

• AJ orienterer om møde i forvaltningen omkring AU og NH orienterer om, hvor-

dan vi har planlagt implementeringen af AULA for forældre, elever og personale. 

Referat: - Orientering om SKB-møde i skoleforvaltningen. 

- Orientering omkring AULA-planen på Frejlev Skole. Vigtigt at drøfte hvad 

”god kommunikation” er, under næste punkt. 

 

5. Skole-hjem-princip. (bilag 1) 

• Skolens personale har udarbejdet et idekatalog for det gode samarbejde med 

forældre om elevernes læring. PB orienterer herom og bestyrelsen kommer med 
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input til et nyt princip for skole-hjem-samarbejde. Der medsendes inspirations-

materiale fra internettet. 

 

Referat: - Orientering om processen omkring idekatalog til skole-hjem-samarbejdet. 

Medarbejderinddragelse af medarbejderne. Fokus på, hvordan vi imple-

menterer idekataloget.  

- Orientering omkring, hvad et princip er. 

 

6. Kantinen 

• Punktet tages op fra sidste møde. Tina Bang stiller spørgsmålet: ”Kan man lave 

sundere mad og undgå kage til frokost?” Spørgsmålet drøftes efterfølgende. 

Referat: - Bekymring fra forældre omkring bodens udvalg i forhold til sundhed. 

- Orientering omkring udvalget af økologiske og sunde madvarer. 

- Fremadrettet reklamerer omkring det sunde udbud i boden gennem Frejlev 

Skoles facebookgruppe, skoleintra og fremadrettet på AULA. 

 

7. Evt. 

• Herunder evalueres mødet. 

Referat:  

 
 
Venlig hilsen 
 

 
                                                                                                                                                                       
                                                                       

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Bjørn Visborg 
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