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                  Referat 

Skolebestyrelsesmøde i Glasburet 

Mandag den 4. marts 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), 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: BV, Lotte Dige Nielsen, Sebastian B. Roskjær, Annelie Johansen 

 

Dagsorden 

 
 

1. Godkendelse af referat 

PB orienterer og præsenterer dagsorden med ændringer. Referat godkendes 

 

2. Meddelelser 

• Formanden/forældrevalgte 

o AJ præsenterer muligt rådmandsmøde med Tina French – bestyrelsen ønsker 

mulighed for at bidrage med emner til et sådant møde - Tages op igen til næste 

SKB-møde 

o AJ orienterer om AULA kursus for SKB den 19/3 

• Skoleledelsen 

Præsentation af ny pædagogisk leder Nicolai Hessellund. 

o PB præsenterer kort NH, herefter præsenterer NH sig selv.  

o PB orienterer om byggeri og det byggerod, som det medfører. 
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o Lars Engemand (Teknisk serviceleder) opmærksom på byggeri og kørsel på sko-

len. 

o PB gennemgår elev ind- og udmeldelse 

 

• Medarbejderrepræsentanterne 

o Oplever almindelig arbejdsro. 

• Eleverne 

o Ingen elever tilstede – på vegne af eleverne formidler AMA elevernes ønske om 

drøftelse af mulighed for REMA-besøg i pauserne. Punktet ønskes tages op til et 

kommende SKB-møde, evt. med deltagelse af klasselærer.  

 

3. Henvendelse fra forældre 

• Henvendelse fra en af skolens klasser - Glade for det positive arbejde, som medar-

bejderne gør. Henvendelse om at skifte klasselokale pga. elevantal og størrelse på 

nuværende klasselokale. 

 

• Anonym henvendelse fra en forælder. Vi tager hånd om det. Der er tavshedspligt. 

Ved henvendelser til medarbejderne, skal de sendes videre til ledelsen. 

 

4. Frejlev Skoles DNA 

• PB orienterer 

 

4.a Godkendelse af lektionsfordelingsplanen (bilag 1). 

• 4. årgang: 1 ekstra engelsk lektion tages fra 1 håndværk/design lektion 

• Opmærksomhedspunkt omkring bevægelse i fagene gennem skoledagen, grundet bevæ-

gelse/motionsbåndet placeres sidst på skoledagen - dette punkt vil blive drøftet som sær-

skilt punkt på kommende skolebestyrelsesmøde efter ønske fra MRT 

• Opmærksomhedspunkt omkring AKT undervisningen ikke forsvinder fra skemaet 

• Lektionsfordelingsplan godkendes  

4.b Høringssvar 

• Orientering om vippemodel 
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• Gennemgang af høringssvar, som efterfølgende godkendes. 

 

 

5. Temaaften 

• Anne Melchior orienterer om AULA-temadag den 19/3-19. 

o Info blev givet under punkt 1 af formanden 

 

6. Rådmandsbesøg 

• Anne Melchior fortæller om mulighed for at møde rådmand Tina French. 

o Info blev givet under punkt 1 af formanden 

 

7. Skolemad  

• Tina Bang stiller spørgsmålet: ”Kan man lave sundere mad og undgå kage til frokost?” 

Spørgsmålet drøftes efterfølgende. 

o Punktet blev udsat 

 

8. Evt. 

• Herunder evalueres mødet. 

o Positiv evaluering – man føler sig som medlem af SB hørt – Vi laver skole sam-

men. 

 

 

 
Venlig hilsen 
 

 
                                                                                                                                                                       
                                                                       

 
  

 

 
Bjørn Visborg 
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