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                 Referat 

Skolebestyrelsesmøde i Glasburet 

Torsdag den 13. februar 2020 kl. 17.30 – 19.30 

 
 
Medlemmer: Bjørn Visborg (BV), Pia Bengtson (PB), Evald Lange Rise (EL), Tina Ahrensback 

Knudsen (TAK), Marie Freek Thomsen (MT), Anne Melchior Jensen (AJ), Rikke Bonderup (RB), 

Morten B. Randers Thomsen (MRT), Pernille Vestergaard (PV), Tina Bang Kristensen (TK), 

Lotte Dige Nielsen (LN), Louise Sigvartsen (suppleant),  

 

På mødet deltager desuden: Martin Kjeldsen, og Lilli Stubberup. 

 

Fraværende: Lucas Martens (9.C), Axel Moen (9.A), Nicolai Hessellund (NH) Anne Markussen 

(AMA), Susanne Kjær (ySK) 

 

Referat 
 

0. Valg af ordstyrer 

Ref.: PB 

 

1. Godkendelse af referat 

Ref.: Godkendt  

 

2. Meddelelser 

• Formanden/forældrevalgte 

Ref.:AJ orienterede omkring temaaften arrangeret af BHVO omhandlende ”Nye fælles 

veje ind”. Det havde været rigtigt godt og spændende. LN orienterede om henvendelse 

gående på de fysiske toiletforhold på mellemtrinnet. MRT orienterede om tilbagemeldin-

ger på baggrund af ”2. årgangs forældremøde”. 

 

• Skoleledelsen 
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Ref.: BV orienterede om at der på kommende 0. årgang er indskrevet 44 elever til 

skolestart i august 2020, skoleudvalget har vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel 

som får økonomiske konsekvenser i størrelsesordenen på 750.000 kr., Frejlev Skole skal 

snarligt have ny psykolog i en overgangsfase inden en endelig psykolog kan finde sin 

plads, Hegn er indkøbt for at afskærme eleverne fra byggeriet på den gamle Frejlev 

Gård grund. Der er pr. 1. marts 2020 ansat ny pædagog; Rune Fruergaard der skal have 

sit daglige virke i 3.A samt DUS. 

 

• Medarbejderrepræsentanterne 

Ref.: Intet 

• Eleverne 

Ref.: Intet 

 

3. Henvendelse fra forældre 

- Der har været en henvendelse som indgår i evalueringen af DUS-struktur. 

Ref.: To elever er fraflyttet Frejlev Skole mens seks nye elever er indskrevet  

alle fordi de har hørt godt om Frejlev Skole. Det er dejligt at mærke. 

 

 

4. Evaluering af DUS-strukturen v/EL 

- Efter oplæg fra flere medarbejdere drøftes den nye struktur. 

EL vil orientere om det videre forløb. 

 

Ref.: EL og yMK orienterede omkring arbejdet med den nye DUS-struktur, som også er evalueret 

i medarbejdergruppen d. 13. februar 2020. Medarbejderne er meget glade for den nye struktur, 

hvor nærvær, fordybelsesdage, forældrekommunikation, elevinddragelse, kreativitet og æstetik 

er højnet. Der er et opmærksomhedspunkt fra skolebestyrelsen, medarbejdere, ledelse samt 

forældre gående på B-sporets lokale(r). Lokalets udseende har været et bevist valg for at kunne 

mærke rummet i praksis, og på den baggrund af disse oplevelser og elevernes stemme at kunne 

indrette rummet så det i fremtiden træder endnu mere pædagogisk indbydende frem. Der er 

desuden et opmærksomhedspunkt på fællesarealet, der tages med i disse betragtninger. Der 

var ros til medarbejderne for deres pædagogiske engagement. 

 
 
 

 

 



 

         3/3 

 

Venlig hilsen 

5. Evaluering af skole-hjem-samarbejdet 

- Efter oplæg fra medarbejderne drøftes skole-hjem-samarbejdet og om såvel ideka-

talog og princip har forbedret samarbejdet. 

BV inddrager evalueringen fra pædagogisk udvalg. 

 

Ref.: Der er en positiv oplevelse af Skolebestyrelsens princip om skole-hjem-samarbejdet. Det 

har influeret positivt for arbejdet mellem skole og hjem. Det er et arbejde der forsat pågår i 

såvel medarbejdergruppen som ledelsen.  

 

 
6. Synlighedspunkt v/AJ 

Ref.: Der orienteres om at bestyrelsen har evalueret DUS-strukturen 

 

7. Eventuelt 

Ref.: Der ønskes et punkt på en fremtidig dagsorden om ”Bevægelse i skoledagen”. Dette falder 

godt i tråd med Skoleforvaltningen og det politiske fokus på ”bevægelsens år”. Dette indarbej-

des i Frejlev Skoles Målpil inden.  

 

Timetildelingen for Frejlev Skole skal også på den næstkommende dagsorden  

 

På næste møde drøftes ligeledes forældrehenvendelse om forældrebetaling. 

 

 

Datoer for kommende skolebestyrelsesmøder 

Skoleåret 2019/20 

Alle møder er fra kl. 17.30 – 19.30 

Mandag d. 23/3-20 

Tirsdag d. 5/5-20 

Onsdag d. 17/6-20 

 
Bjørn Visborg 

Skoleleder 

  

 


