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Referat 

Skolebestyrelsesmøde i Glasburet 

Mandag den 26. august 2019 kl. 17.30 – 19.30 

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

Markussen (AMA), 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), Lucas Martens (9.C.), Axel Moen (9.A.). 

 

Fraværende:  

Lotte Dige Nielsen (LN) 

 

Referat 
 

0. Valg af ordstyrer 

PB vælges som ordstyrer 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendes 

 

2. Meddelelser 

• Formanden/forældrevalgte 

Præsenterer forskellige foredrag som SKB-medlemmerne kan deltage i. 

Tilmelding til AJ senest i morgen den 27/8 

 

• Skoleledelsen 

➢ Jeanette er stoppet. Skal vi have en ny suppleant? (Louise Sigvartsen) 

BV spørger om der ønskes en ny suppleant? Louise Sigvartsen får muligheden. 

BV præsenterer forslag om at vælges ind i SKB i en 2-årig periode, hvis det vedtages i SKB. Dette 

tages op til næste møde. 

BV informerer om samarbejde med børnehaven. 

http://www.frejlev-skole.dk/
mailto:frejlev-skole@aalborg.dk
http://www.frejlev-skole.dk/
mailto:frejlev-skole@aalborg.dk
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BV informerer om besøg af Karsten Simonsen fra lærerforeningen. 

EL præsenterer 2 nye pædagoger 

 

• Medarbejderrepræsentanterne 

Vi er kommet godt i gang. 

 

• Eleverne 

Konkrete ting tages op til drøftelse 

- REMA1000 – Gennemsigtighed omkring beslutningen. Tages op på fælles møde i hj3. 

- Eleverne synes, at priserne i boden er steget. 

o Sortiment udvides – fx nudler eller vegetarmad 

- X-dage: Mere fagligt indhold. 

- Valgfag: Mere fysiske valgfag, drama, økonomi og iværksætteri. 

- Cykelskure – ikke plads til hj3 elevernes cykler. 

- Knallert holdeplads – gerne overdækket? 

- Ventilation – For varmt eller for koldt. 

- Fællesområdet – Mere behagelige møbler 

- Ønske om grupperum 

- Fællessamling med morgenmad? Andet indhold? 

- Basketballkurv og net til basketballkurv 

- Multibanen – ting er i stykker 

- Flere spejle i omklædningsrum i idræt. 

- Duftspray på toiletterne 

 

3. Henvendelse fra forældre 

PB informerer:  

- 552 elever i alt på skolen. 1 elev udmeldt og 6 elever indmeldt. 

- Procedure for nye elever. 

RB – henvendelse fra forældre omkring høj egenbetaling på skilejrskole. 

PV – henvendelse fra forældre omkring lektionsfordelingsplan. Ledelsen retter henvendelse til henvendel-

sen om lektionsfordelingsplanen. 

 

4. DUS-oplæg fra EL 

• EL orienterer om, hvordan vi organiserer DUSSEN. Herunder beskrives hvilke mål, vi har 

for DUSSEN i fremtiden. Efter oplægget drøfter bestyrelsen hvilke forventninger foræl-

drene har til DUSSEN. 

EL præsenterer DUS plan 
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Forældreinddragelse i DUS – Forældreråd 

Elevens stemme omkring indhold er vigtigt 

Fernisering i mindre forældregrupperinger 

God pædagogisk sammenhæng mellem skoledel og DUS-del 

Kommentar: ”Bare vi skulle have børn i den DUS” 

 

 

5. Skoleprognose (Bilag 1) 

• BV orienterer om prognosen og mulige konsekvenser heraf, som efterfølgende drøftes. 

BV orienterer om den fremtidige prognose med et forholdsvis stabilt elevtal. Det vil medføre et fald i perso-

naleantal på sigt. 

 

6. Trivselsmåling 

• PB giver et oplæg om hvilke tiltag vi kunne bringe i spil på baggrund af trivselsmålingen. 

Er der særlige fokusområder? Efterfølgende en generel drøftelse. 

PB informerer om bløde og hårde data, samt en kommende analyse af trivselsmålingen. 

Fokus på konteksten, hvori undersøgelsen laves. 

Tages op igen på et kommende SKB-møde. 

 

7. Rundvisning 

PB viser lokaler på kontor med skolens mindset 

 

8. Eventuelt 

Forslag om fokus på sociale medier på et kommende SKB-møde. 

Vigtig at holde tiden til møderne, samt at komme til tiden ☺ 

 
 
Venlig hilsen 

 
Bjørn Visborg 

 

Skoleleder 
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Datoer for kommende skolebestyrelsesmøder 

Skoleåret 2019/20 

Alle møder er fra kl. 17.30 – 19.30 

Tirsdag d. 24/9-19 (med klasseforældrerådene) 

Onsdag d. 9/10-19  

Torsdag d. 7/11-19 (storforældremøde) 

Onsdag d. 4/12-19 

Tirsdag d. 14/1-20 

Torsdag d. 13/2-20 

Mandag d. 23/3-20 

Tirsdag d. 5/5-20 

Onsdag d. 17/6-20 


