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                  Referat 

Skolebestyrelsesmøde i Glasburet 

Mandag den 13. maj 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: PV 

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af referat 

Referat: - Referatet blev godkendt 

 

2. 

 

Meddelelser 

• Formanden/forældrevalgte 

Referat: - AJ informerer om forældrehenvendelse vedrørende Saga Wood, og skole-

bestyrelsen afventer kommende svar fra Saga undersøgelse mht. om par-

tiklerne er skadelige. 

- AJ informerer om hjemmesiden www.nogetathavedeti.dk og Skoleforvalt-

ningens podcast. 

 • Skoleledelsen 

Referat: - EL informerer om nyt ventilationssystem. Ledelsen har fokus på rammerne 

på skolen, samt vedligeholdelse af disse. 

- EL informerer om det kommende billedkunstlokale. 

- BV informerer om renovering af håndværk og design lokale. 

- BV informerer om udlandsbesøg her på skolen. 

- BV informerer om hærværk på skolen, samt skolens handleplan herfor. 

http://www.frejlev-skole.dk/
mailto:frejlev-skole@aalborg.dk
http://www.frejlev-skole.dk/
mailto:frejlev-skole@aalborg.dk
http://www.nogetathavedeti.dk/
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 • Medarbejderrepræsentanterne 

Referat: - AF primært i gang med afvikling af skoleåret, samt starte et nyt op. 

 

 • Eleverne 

Referat: - Eleverne har en bekymring omkring, at elever på Frejlev Skole uretmæssigt 

får skylden for det hærværk der er sket på skolen den seneste tid. 

 

3. Henvendelse fra forældre 

Referat: - Forældrehenvendelse omkring hærværk. 

- 2 elever er kommet til skolen. 

 

4. Princip for skole-hjem-samarbejdet (bilag 1) 

• BV orienterer kort om processen frem til i dag og udarbejdelsen af idekatalog. 

Derefter drøftes udkastet til nyt princip for skole-hjem-samarbejdet. Relevante 

ændringer indføres i princippet, som godkendes på næste skolebestyrelses-

møde. 

Referat: - BV orienterer om processen. 

- Ændringer diskuteres og forslag ændres i princippet, som tages op til god-

kendelse til næste SKB-møde.  

 

5. Rema 1000 

• Eleverne i 8.-9. årgang ønsker at skolebestyrelsen drøfter deres ønske om, at 

kunne forlade skolen i 12-frikvarteret. Efter drøftelsen laves en principiel beslut-

ning. 

 

Referat: - Der drøftes forskellige fordele og ulemper ved at lade eleverne gå i 

REMA1000. 

- Beslutningen blev, at eleverne ikke må gå i REMA1000 eller forlade 

skolens område. 

 

6. Udviklingsarbejde i DUS 
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• Pædagog Martin L. Pedersen vil fortælle om udviklingsarbejdet i DUS. Efterføl-

gende drøftes hvilke forventninger forældrene har til Frejlev Skoles DUS. 

 

Referat: - EL informerer om inspirationsture på andre skoler. Vi tror på relationen er 

grundstenen for al udvikling – lave en struktur der tilgodeser dette i DUS.  

- Martin fortæller om ny struktur for opdeling af børn i DUS. A- og et B-spor. 

Mindre enheder af børn -> komme tættere på det enkelte barns udviklings-

zone.  

- Positive tilkendegivelser overfor ny struktur.  

- Forældrenes forslag til en god DUS tages med i det videre arbejde. 

 

7. Eventuelt 

• Herunder evalueres mødet. 

Referat: - AF – Forslag om synliggørelse af SKB samarbejdet over for andre forældre, 

fx i nyhedsbreve. 

 

- AF – Meddelelser skal kun være meddelelser. Vigtigt med en ordstyrer. 

- PB og BV – Elevinddragelsen vigtig – Eleverne deltager fantastisk godt i 

debatten på alle punkter.  

 
 
Venlig hilsen 
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