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                  Referat 

Skolebestyrelsesmøde  

 Tirsdag den 13. november 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). 

Afbud: MRT, PB, Annelie, Lotte Dige Nielsen, Rikke Bonderup 

Referent: EL 

 

Referat 
 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

 

2. Meddelelser 

 Formanden/forældrevalgte 

Intet at berette 

 Skoleledelsen 

- BV orienterede om situationen i teknisk serviceafdeling og om omstruktureringer 

- Orientering om ekstra bevilling på hallen til vinduer og døre (udvendig vedligehol-

delse) på nordsiden.  

- BV orienterede om ansættelse af rotationsvikarer 

 Medarbejderrepræsentanterne 

- AF orienterede om, at der er praktikanter de næste 6. uger 

 Eleverne 

- Henvendelse fra Nibe om at fortælle om bæredygtighed og genanvendelse + 
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sortering af affald. Nibe kommer på besøg med ca. 40 elever. 

 

3. Henvendelse fra forældre 

 Intet nyt. Ingen elev tilgang – eller afgang. 

 

4. Ledelsesstruktur  

 BV orienterer om hvordan ledelsestiden var fordelt sidste skoleår, og hvilke krav der er til 

den fremtidige ledelsesstruktur. Derefter drøftelse og beslutning om procedure. 

- BV orienterede om idéen bag den fremtidige ledelsesstruktur for viceskoleleder og én 

administrativ lederstilling på Frejlev Skole. Ansættelsesudvalg: AMA, AF, BV, EL, JE, 

MT 

 

5. Skolens DNA 

 PB giver et oplæg om Frejlev Skoles DNA og hvordan den tilstadighed implementeres. 

Derefter mulighed for drøftelse, spørgsmål og meningsudveksling.  

- BV orienterede om Frejlev Skoles DNA. Punktet tages op igen, hvor elev/klassedelen 

forklares, drøftes, spørgsmål m.v. 

 

6. Skole- hjemsamarbejdet – første del… 

 Vi kommer alle med gode historier fra dagligdagen, hvor skole- hjemsamarbejdet skaber 

større trivsel og læring. Hvis vi når det, beskriver vi også hvilke ønsker, der er til fremti-

den.  

- BV gav oplæg og fortalte målet med skole/hjemsamarbejdet samt idéen med et ide-

katalog, hvor konteksten er afgørende og med frihedsgrader. Det hele skal munde ud 

i et princip, der er godkendt af skolebestyrelsen.  

- BV orienterede om idéen bag tidsplanen. Dialog omkring at sende spørgeskema til 

forældrene på Frejlev Skole om alt det, som er godt og ”ikke må smide ud med bade-

vandet”, samt hvad der er mindre godt. Kan forældrerådene i de respektive klasser 

bruges som bindeled til skolebestyrelsen? 

- Skole/hjem samtaler: 

o Ros fra lærerne/pædagogerne 

o Der fortælles om det hele menneske 

o Forældrene ønsker også at høre om, hvad der skal arbejdes med 

o Barnet i centrum og der laves handlinger fremadrettet 

o Forældrene bør have noget til forberedelse 

o Eleverne hører først, hvad der bliver sagt, når de kommer i Hj3 
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o Det kunne være en mulighed, at elever ikke altid er med 

o Forældrene har en samtale med deres barn inden samtalen 

o Se klasselokalet inden samtalen 

Møderne: 

o Udarbejde klare aftaler 

o Det gode forældresamarbejde 

o Forældrene præsenterer Trygfondens trivselsprogram 

 

7. Temaer på møderne 

 Vi kommer med forslag til temaer for kommende bestyrelsesmøder, og vi placerer dem i 

et årshjul. 

- Inklusion 

- Sikker skolevej 

- DUS 

- Ungdomshuset Frejlev 

- Elevplaner 

- Studietid 

- Lektieprincip 

- Skole/hjem samarbejdet 

- Metakommunikation (mellemregninger – hvorfor gør vi, som vi gør) 

- Knæk cancer 

Dynamiske dokument. Sebastian tager ansvaret for oprettelsen af dokumentet 

 

8. Eventuelt 

 Herunder evalueres mødet. 

- JE orienterede om, at de ønskede en anden end JE i samrådet, da hun har mange 

kasketter på. TK blev valgt i stedet for.  

- Borgerforeningen vil gerne at ”sikker-skolevej” bliver som borgertopmøde i samar-

bejde med Frejlev Skole 

- PV: Knæk cancer rigtig godt, men bedre kommunikation og gennemskuelighed. PV 

vil gerne være en del af et sparringsudvalg til kommunikationen. Det sendes til hele 

skolebestyrelsen.  

- Evaluering: godt møde med god dagsorden. Mere ordstyring anbefales til næste 

møde.  

                                                                                                                                                                       
              


