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                 Referat 

Skolebestyrelsesmøde i Glasburet 

Mandag den 8. oktober 2018 kl. 17.30 – 18.00 

 
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). 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

 

2. Meddelelser 

 Formanden/forældrevalgte 

 Skoleledelsen 

o Udlevering af ”værd at vide” 

 Medarbejderrepræsentanterne 

o Berettede om klassekonferencer 

o Berettede om sorggruppens indsamling 

o Vi får besøg fra Nibe skoles elevråd, hvor vi skal fortælle om og vise vo-

res bæredygtige skole og affaldssortering. Elev til elev læring.  

 Eleverne 

o Ønsker om nye, bløde møbler til fællesarealet i HJ3 

o Bodens priser er for høje – ønske om at gå i Rema 
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o Elevrådet nominerer sig selv som Danmarks bedste elevråd. De ”går efter 

det”. Vil gerne i dialog med andre elever på andre skoler.  

 

3. Henvendelse fra forældre 

Der er kommet tre nye elever 

 

4. Inklusion 

Evaluering af storforældremøde 

 Positivt 

 Sammenskriv af inklusion (det positive/udfordringer) sendes ud med referatet 

 

5. Ledelsesstruktur  

 Punktet blev udsat 

 

6. Hvem skal være kontakt til Frejlev Skoles samråd? 

 Jeanette er skolens kontaktperson 

 

7.  Eventuelt 

Evaluering af skolefest 4. oktober 

 Ringe information omkring arrangementet 

 Tvunget indsamling 

 Ringe madkvalitet (pølse+brød) 

 Ringe madudlevering 

 Tidspunktet ift. mange andre arrangementer på skolen 

 Ingen kaffe 

 Det var dejligt at have muligheden for at se alle børn 

 Rigtig godt med præsentation af hvert trin, og hvad der er lavet i X-ugen 

 Store elevers præsentation var god – vi laver en drejebog til næste gang 

 Der var delte meninger om lydkvaliteten 
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Venlig hilsen 
 

 
                                                                                                                                                        

                                                                                      
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bjørn Visborg 
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