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                  Referat 

Skolebestyrelsesmøde på kontoret 

 Torsdag den 13. december 2018 kl. 17.30 – 19.30 

 
Medlemmer: Bjørn Visborg (BV), Pia Bengtson (PB), Evald Lange Rise (EL), Anne Markussen (AMA), 

Anne Friis (AF), Marie Freek Thomsen (MT), Anne Melchior Jensen (AJ), Jeanette Pagh Emanuelsen (JE), 

Lone Brunø-Sørensen (LBS), Morten B. Randers Thomsen (MRT), Pernille Vestergaard (PV), Tina Bang 

Kristensen (TK), Sebastian B. Roskjær, Annelie Johansen, Lotte Dige Nielsen (suppleant), Rikke Bonderup 

suppleant). 

 

Fraværende: Lone Brunø-Sørensen, Tina Bang Kristensen, Pernille Vestergaard, Marie Freek Thomsen 

Referent: Pia Bengtson 

 

Referat 
 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

 

2. Meddelelser 

 Skoleledelsen 

- Information om ansættelse af ny Viceskoleleder 

- Deltagere i ansættelsesudvalg til næste ledelsesansættelse: Jeanette, Rikke, Lotte, 

Anne. Vi spørger Pernille, Marie, Tina og Lone. 

- BV undersøger om man kan sidde i ansættelsesudvalget, hvis ansøgeren er en kol-

lega 

 Medarbejderrepræsentanterne 

- En del sygemeldinger fylder en del 

 Eleverne 
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- Nibe Skole kommer på besøg på Frejlev Skole i morgen, fredag den 14. december. 

Besøget handler om affaldssortering, haven, grønt flag, høns osv.  

- Til næste – eller et senere skolebestyrelsesmøde, vil vi gerne indbyde Kristine til at 

fortælle om vores arbejde med bæredygtighed.  

- Parkering på Frejlev Skolevej er et problem blandt andet i forhold til sikker skolevej. 

Eleverne vil gerne tage initiativ til handling i forhold til denne udfordring, 

 

3. Henvendelse fra forældre 

 Der orienteres om elevtilgang & elevafgang, og hvis der har været forældrehenvendelser 

af betydning for skolebestyrelsen. 

- To elever er flyttet. Den ene var ikke i trivsel på Frejlev skolen. Den anden er kommet 

på efterskole. 

- Der er kommet en ny elev i 0. klasse.  

 

4. Høring om inklusion 

 Vi forholder os til det tilsendte materiale og ser inklusionsvideo inden vi drøfter et eventu-

elt høringssvar.  

- Emnet blev drøftet og forslag til høringssvar er medsendt referatet. Kommentarer be-

des indsendes senest mandag kl. 10.00, så vil ledelsen færdiggøre dokumentet.  

 

5. Princip for skoleledelse 

 På baggrund af materialet drøftes et eventuelt høringssvar. (Se bilag 1 og 2.) 

- Principper for skoleledelse er drøftet og taget til efterretning.  

. 

 

6. Skolens DNA 

 Pia Bengtson giver et oplæg om skolens DNA, og der bliver mulighed for kommentarer. 

- Flyttet til næste møde. 

 

 

7. Eventuelt 

 Herunder evalueres mødet. 

- Næste bestyrelsesmøde er aflyst. Næste møde er derfor den 4. marts 2019 
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Venlig hilsen 
 

 
                                                                                                                                                                       
                                                                       

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bjørn Visborg 
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